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ABSTRAKT 
 

Předložená práce se zabývá způsoby dezoxidace oceli a prvky, kterými lze dezoxidaci 
provádět, rozdělení a identifikaci nekovových vměstků a modifikaci oceli vápníkem. 
Experimentální část práce se zaměřuje na zařízení ocelárny EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s 
a technologii výroby ocelí pro dálkové produktovody. Dále se zabývá posouzením 
metalografické čistoty oceli podle normy ASTM E45 s využitím RTG spektrální analýzy. Při 
hodnocení oceli normou ASTM E45 bylo prokázáno, že stupeň maximálního znečištění nebyl 
výrazně rozdílný. Výsledky RTG mikroanalýzy nasvědčují tomu, že ve všech hodnocených 
případech jsou nekovové částice tvořeny koplexními oxysulfidy, popřípadě komplexními 
oxidy. Z výsledků můžeme říci, že ocel se vyznačovala vysokou mikročistotou, která se 
předpokládá u ocelí použité pro dálkové produktovody. Na druhé straně RTG mikroanalýza 
prokázala, že i v této čisté oceli se vyskytují různé druhy nekovových částic, které mohou 
jakost hotového výrobku narušit.  
 
 
 
Klíčová slova: metalografická čistota oceli, vměstky v oceli, modifikace oceli vápníkem,  

dezoxidace oceli 



 
ABSTRACT 
 
 This work deals with methods of deoxidation of steel and components, which can 
carry out deoxidation, distribution and identification of non-metallic inclusions and 
modification of steel by calcium. The experimental part focuses on the steel plant equipment 
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s and production technology of steel for long-distance 
pipelines.It also deals with the assessment of metallographic cleanliness steel according to 
ASTM E45 using X-ray spectral analysis. In the evaluation steel of norm  ASTM  E45 has 
been shown that the maximum level of pollution was not significantly different X-ray 
microanalysis results indicate that in all investigated cases of metal particles formed complex 
oxy-sulfur, or complex oxides. From the results we can say that steel is characterized by high 
purity, which is expected in the steel used for long-distance pipelines. On the other hand, X-
ray microanalysis showed that in this steel net there are different kinds of metallic particles 
that can disrupt the quality of the finished product. 
 
 
 
Keywords:  metallographic cleannes of steel, inclusions in steel, modification of steel with    

calcium treatment, deoxidation of steel 
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ÚVOD 

Základním předpokladem pro dosažení požadovaných užitných a technologických 
vlastností oceli je dodržení požadované čistoty oceli. Čistotu oceli můžeme rozdělit na 
chemickou a metalografickou. U chemické čistoty oceli je nutné dodržet předepsané složení 
oceli s minimálním obsahem škodlivých prvků, které snižují užitné vlastnosti oceli. 
Metalografickou čistotou oceli myslíme obsah nekovových částic v oceli, které při velkém 
obsahu snižují kvalitu oceli, proto je nutné zajistit minimální množství těchto částic. 

V teoretické části diplomové práce se věnujeme způsobům dezoxidace a prvkům, 
kterými lze dezoxidaci provádět, rozdělení a identifikaci nekovových vměstků a modifikaci 
oceli vápníkem. 

Experimentální část diplomové práce se zaměřuje na zařízení ocelárny EVRAZ 
VÍTKOVICE STEEL, a.s a technologii výroby ocelí jakosti 31971. Dále se zabývá 
posouzením metalografické čistoty oceli podle normy ASTM E45 (metoda A) s využitím 
RTG spektrální analýzy při mikroanalytickém rozboru. Jedná se o ocel jakosti 31971 (X65), 
která je určená pro dálkové produktovody a vyznačuje se vysokou čistotou, tedy i kvalitou. 
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1 DEZOXIDACE 

Většina ocelí je vyráběna oxidačními pochody, proto v závěru tavby zůstává v kovové 
lázni množství rozpuštěného kyslíku. Obsah kyslíku zbývající po oxidaci doprovodných 
prvků v kovové lázni závisí na složení kovu (hlavně na obsahu uhlíku) a strusky (aktivitě 
FeO), na teplotě lázně a druhu výrobních pochodů. 

Dezoxidace má za úkol snížit obsah kyslíku v tekuté oceli na požadovanou výši, 
protože v průběhu chladnutí, tuhnutí a krystalizace oceli se rozpustnost kyslíku podstatně 
snižuje, což vede ke vzniku oxidů SiO2, MnO, FeO, CO podmiňující vznik dutin, pórů a 
znečištění utuhlé oceli oxidickými vměstky. To se projeví ve špatné tvářitelnosti a zhoršení 
mechanických vlastností oceli. 

Podle stupně snížení obsahu kyslíku se v průběhu tuhnutí oceli reguluje průběh 
oduhličovací reakce (u neuklidněných a polouklidněných ocelí) anebo se průběh reakce zcela 
potlačí (u uklidněných ocelí). 

1.1 Srážecí dezoxidace 
Je to nejčastější způsob dezoxidace oceli, děje se s prvky, jejichž oxidy mají větší 

termodynamickou stabilitu než oxid železnatý (FeO). Aby tyto oxidy mohly vyplouvat, musí 
být v oceli zcela nerozpustné.[1] Pro srážecí dezoxidaci oceli se používají nejčastěji 
feroslitiny (FeMn, FeSi), čisté kovy (Al, Ca) a komplexní feroslitiny (CaSi, Sien). 

 

Rovnice srážecí dezoxidace: 
U všech dezoxidačních reakcí jsou v podstatě možné tyto rovnováhy: 

)(][%][% yxOEOyEx 

 

(1) 

kde [ %E ] je rovnovážný obsah dezoxidačního prvku v roztaveném kovu a (ExOy) je produkt 

dezoxidace. 

Rovnovážná konstanta této reakce lze vyjádřit: 
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Jsou-li produkty dezoxidace čisté oxidy, jsou jejich aktivity rovny jedné, takže 

předcházející vypadá takto: 
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Jestliže roztoky dezoxidačních prvků a kyslíku v tavenině považujeme za ideální nebo 
nekonečně zředěné, lze tuto rovnici lze zapsat ještě jednodušeji: 

   O yE xK
%*%

1


 
(4) 

 

Podle použitého deoxidačního prostředku lze dosáhnout rozdílnou úroveň obsahu kyslíku v 

oceli: 

 Neuklidněné oceli, dezoxidované feromanganem dosahují hodnot 100-200 ppm 
rozpuštěného kyslíku. 

 Polouklidněné oceli dezoxidované s: 
 Si/Mn, 50–70 ppm rozpuštěného kyslíku  
 Si/Mn/Al, 25–40 ppm rozpuštěného kyslíku 
 Si/Mn/Ca, 15–20 ppm rozpuštěného kyslíku 
 Uklidněné oceli, dezoxidované hliníkem dosahují hodnot 2-4 ppm rozpuštěného 

kyslíku 
 

Prvky použité ke srážecí dezoxidaci: 

 čisté kovy (Si, Mn, Ti, Al) 
 feroslitiny (feromangan, ferosilicium) 
 komplexní feroslitiny. 

Jako dezoxidovala používáme nejčastěji Mn, Si, Al, Ti, V, a prvky vzácných zemin.  

1.1.1 Dezoxidace manganem 

Mangan je slabým dezoxidačním prvkem. S kyslíkem se slučuje na MnO, který má 
zásaditý charakter a tvoří s FeO roztoky s neomezenou rozpustností složek. Uvážíme-li, že 
teplota roztavené oceli bývá okolo 1600 °C, vyplývá z tohoto diagramu, že vměstky  

FeO-MnO vznikající při reakci mohou být kapalné nebo tuhé, podle toho jaký je 
v nich poměr FeO : MnO. [2] Vliv vzájemné rozpustnosti FeO a MnO je velmi důležitý a činí 
při nízkém obsahu manganu v železe dezoxidaci účinnější, než kdyby za stejných podmínek 
vznikal čistý oxid manganatý.  Při nízkém obsahu manganu v roztaveném železe lze 
dezoxidační reakci vyjádřit rovnicí: 

x . [Mn] + [O] + (1 – x) . Fe (l) = x . (MnO).(1 – x ). (FeO) (5) 
Při vyšším obsahu manganu, kdy je ve zplodinách dezoxidace vysoký obsah MnO, se rovnice 

(5) zjednodušuje: 

[Mn] + [O] = MnO (s)  (6) 
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Vliv vzájemného rozpuštění FeO a MnO je velmi důležitý a činí při nízkém obsahu 
Mn v Fe dezoxidaci účinnější, než kdyby za stejných podmínek vznikal čistý, MnO. 
Rovnovážná konstanta rovnice (6) lze vyjádřit vztahem: 

    55,1225270.loglog %% 
TaaK OMn

 
(7) 

Dezoxidační schopnost manganu roste s klesající teplotou, potvrzuje i fakt, že reakce 
vzniku MnO je exotermická, tzn. snížení teploty posouvá rovnováhu rovnice na stranu 
produktů. 

1.1.2  Dezoxidace křemíkem 

Křemík je silnějším dezoxidovadlem než mangan. Při obsahu křemíku do obsahu 
0,005% hmot. se tvoří v lázni křemičitany. Reakce probíhají podle rovnic: 

[Si] +4[O] + 2 Fe (l) = (Fe2SiO4) (8) 

[Si] +3[O] +  Fe (l) = (FeSiO3) (9) 

Při vyšším obsahu křemíku vzniká oxid křemičitý: 

[Si] + 2[O]=SiO2(s)  (10) 

Rovnovážné obsahy kyslíku a křemíku při různých teplotách jsou různé. Při vyšší 
teplotě je v rovnováze se stejným obsahem křemíku vyšší obsah kyslíku. Dezoxidační 
schopnost křemíku proto klesá se stoupající teplotou. Obsah kyslíku se při zvyšování obsahu 
křemíku nejprve prudce snižuje, nad 0,5 hm.% [Si] klesá již nepatrně. Aby se využila 
dezoxidační schopnost křemíku, je jeho obsah u nelegovaných ocelí 0,3 až 0,5 hm.%. Při 
obsahu nad 0,5 hmot. % se již počítá mezi legovací prvky. Při vysokém obsahu křemíku se 
jeho dezoxidační schopnost opět snižuje, protože se mění vazba oxidu. Postupně mizí SiO2 a 
objevuje se oxid SiO, který je v tavenině částečně rozpustný. Obsah kyslíku v lázni se tím 
zvyšuje, protože dezoxidační reakce křemíkem je exotermická, vzrůstá dezoxidační působení 
křemíku s klesající teplotou. Při dezoxidaci uhlíkových ocelí pouze křemíkem a manganem 
nelze vyloučit možnost vzniku bublin oxidu uhelnatého v tuhnoucím ingotu. Proto je třeba 
použít k dezoxidaci kromě manganu a křemíku i silnější dezoxidační prvky jako je např. 
hliník. [3] 

1.1.3  Dezoxidace hliníkem 

Hliník patří mezi nejběžnější a nejčastěji používané dezoxidační přísady. Protože se 
při dezoxidaci oceli hliníkem mění výrazně technologické vlastnosti oceli, byla 
dezoxidačnímu působení hliníku věnována pozornost. Zplodinou dezoxidace oceli hliníkem je 
Al2O3. Pokud vzniká za rovnovážných podmínek produkt dezoxidace typu FeO.Al2O3 pak jen 
tehdy, je-li obsah hliníku v kovu nepatrný. Reakci probíhající při přísadě hliníku do lázně 
popisujeme rovnicí: 

2[Al] +3[O] = Al2O3(s) (11) 
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Rovnovážná konstanta této rovnice vypadá následovně: 

       3322

)(

..%...%
32

Al
O

o
o

O
Al

Al
Al

OAl
Al

ffOffAl

a
K 

 
(12) 

Vzhledem k tomu, že obsah kyslíku v tavenině po dezoxidaci hliníkem je velmi malý, 
lze součinitele O

Alf   a O
Of  zanedbat, jelikož se prakticky rovnají jedné. [4] 

Podle množství přísady hliníku k oceli se výrazně mění tvar a uspořádání 
oxisulfidických vměstků a tím i mechanické vlastnosti oceli. Příčina rozdílného způsobu 
vylučování oxisulfidů s rostoucím obsahem zbytkového hliníku v oceli je vysvětlována 
změnou rozpustnosti sulfidů při změně obsahu kyslíku v oceli. Jak s rostoucím obsahem 
zbytkového hliníku klesá obsah rozpuštěného kyslíku, tak roste zároveň i rozpustnost sulfidů 
v oceli. 

Při vysokém obsahu zbytkového hliníku v kovu se obsah síry v železe zmenšuje obsah 
síry v železe vlivem velké afinity hliníku k síře a v roztaveném kovu se vylučuje nerozpustný 
Al2S3 .Hliník ve spojení se sírou a uhlíkem má rozhodujíc vliv na morfologii sulfidických a 
oxisulfidyckých vměstků. Hliník se do lázně přidává obvykle před odpichem, nebo do pánve 
při odpichu do proudu oceli. 

Analyticky stanovený hliník v sobě jednak zahrnuje hliník kovový, jednak hliník 
vázaný na kyslík a dusík (AlN, Al2O3). Nitridu hliníku se připisuje určující vliv na velikost a 
způsob růstu austenitického zrna nelegovaných a nízkolegovaných oceli.  

Hliník je lehký, zůstává snadno ve strusce a oxiduje se vzdušným kyslíkem. 
Výhodnější metodou je přidávání hliníku do lázně ve formě drátu za pomocí bubnového 
podavače. Celková úspora hliníku oproti klasickým technologiím, může přesáhnout 50 %. 
Vznikají tak nejen významné ekonomické přínosy, ale navíc menší množství reakčních 
zplodin přispívá ke zvýšení čistoty oceli. V kombinaci s následným čeřením oceli argonem je 
opakovaně dosahováno rozdílu v rozmezí (+ 0,005 %, - 0,005 %) od požadovaného obsahu 
Al, přičemž po mimopecním zpracování je pouze asi 0,0020 % Al vázáno ve formě oxidu. 
V kombinaci se vstřelováním plněných profilů do lázně vznikla technologie legování a 
dezoxidace oceli, která umožňuje legovat na spodní hranici předepsané normou, a tím i 
ekonomické úspory.  
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Obr. 1  Zařízení pro podávání Al drátu [18] 
 

1.2 Difúzní dezoxidace:  

Difuzní dezoxidace probíhá na rozhraní oceli a strusky. Principem difuzní dezoxidace 
je snižování a(FeO) ve strusce. Produkty dezoxidace zůstávají ve strusce a neznečišťují ocel. 

Na základě rovnice: 

 
   

 max%
%%

0 O
O

K
Oa FeO 

 
(13) 

Můžeme rozdělovací součinitel kyslíku mezi roztaveným železem a struskou 
s libovolným chemickým složením vyjádřit vztahem: 

 
FeOa
OK %

0   (14) 

Za praktických ocelářských podmínek se však zpravidla rovnovážného rozdělení 
kyslíku mezi struskou a kovem nedosahuje neboť: 

[%O] > KOa(FeO)  (15) 

Podstata difúzní dezoxidace oceli záleží v tom, že snižováním a(FeO) ve strusce 
vytváříme podmínky, aby: 

[%O] > KOa(FeO)  (16) 
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Jen za těchto podmínek bude kyslík difundovat z kovu do strusky. Tato difůze probíhá 
za dané teploty až do rovnovážného rozdělení kyslíku mezi obě fáze. Podle iontové teorie 
roztavených strusek můžeme tento pochod vyjádřit rovnicí: 

%Fe + %OFe2+) + (O2-)  (17) 

V praxi se obsah oxidu železa snižuje tím, že se na strusku nahazují redukční látky, 
jako je uhlík, křemík (vysokoprocentní ferosilicium), koks, hliník aj. Při redukci uhlíkem 
přecházejí plynné produkty dezoxidace do plynné atmosféry a neznečišťují ocel, která se díky 
tomu vyznačuje velkou mikročistotou. Difuzní dezoxidace je výrazně pomalejší než 
dezoxidace srážecí. [6] 

1.3 Vakuová uhlíková dezoxidace oceli 
Při vakuové dezoxidaci lze účinně využít uhlíku rozpuštěného v kovu, který reaguje 

s kyslíkem v kovové lázni dle reakce (18). Zplodinou této reakce je plyn, který neznečišťuje 
ocel jak je tomu v případě srážecí dezoxidace. 

C + OCO (g)     (18) 

 
Z rovnice (18) lze stanovit aktivitu kyslíku: 
 

 
 CCO

COr
O aK

p
a


 ,

 
(19) 

Z této rovnice (19) vyplývá, že aktivita kyslíku v oceli je při dané aktivitě uhlíku 
určena parciálním tlakem CO(g). Snižováním tlaku probíhá reakce (18) směrem doprava,  
to znamená, že se vylučuje oxid uhelnatý. Lze také konstatovat, že se snižujícím se tlakem 
roste dezoxidační účinnost uhlíku, která při velmi nízkých tlacích je vyšší než dezoxidační 
účinnost např. manganu, křemíku a hliníku (srážení dezoxidace). 

Pouhým vakuováním nelze obsah kyslíku v železe snížit. Ocel však vždy obsahuje 
určité množství uhlíku, jehož reakce s kyslíkem ve vakuu může zabezpečit průběh 
dezoxidační uhlíkové reakce. Termodynamické podmínky dezoxidace oceli uhlíkem ve vakuu 
vyplývají především z vlivu tlaku na rovnováhu uhlíkové reakce a z vlivu teploty na afinitu 
uhlíku ke kyslíku při vzniku CO(g). 

1.4 Dezoxidace syntetickou struskou  
V praxi rafinace oceli v pánvi probíhá tak, aby se ocel částečně dezoxidovala s Fe/Mn 

nebo Fe/Si s konečnou dezoxidací hliníkem. Taková praxe má několik výhod včetně 
minimalizace nadusičení během odpichu, minimalizace zpětného nafosfoření přes pecní 
strusku a minimalizaci ztrát hliníku při reakci s pecní struskou. Dnes je použití dezoxidace 
syntetickou struskou nedílnou součástí pánvové metalurgie kvůli požadavkům na výrobu ultra 
čisté oceli, mnohdy s požadavky na velmi nízký obsah síry.  

Koncepce používání syntetických strusek sahá do roku 1930 při efektnější dezoxidaci 
u bessemerovi oceli feromanganem nebo ferosiliciem při odpichu s roztavenou, 
hlinito_křemičito_vápenatou struskou na dně pánve. Syntetické strusky používané 
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k dezoxidaci uvedeným způsobem se zpravidla vyznačují vysokým obsahem oxidu 
křemičitého a téměř zanedbatelným obsahem oxidu železnatého a manganatého. 

Extrakci kyslíku v roztavené oceli podobnými struskami můžeme v prvním přiblížení 
vyjádřit rovnicemi: 

%Fe+ %OFe2+) + (O2-) (20) 

)()()( 4
4

22
3

  SiOOSiO  (21) 

)()()(][%][% 4
4

22
3

  SiOFeSiOOFe   (22) 

Protože obsah MnO a FeO v syntetické strusce je velmi nízký, probíhá zároveň i 
redukce křemíku ze strusky manganem přítomným v kovu, a to tím více, čím vyšší je jeho 
obsah. Uvedenou reakci můžeme vyjádřit rovnicí: 

 ][%)(3][2][%2)( 222
3 SiOMnMnSiO     

Křemík přecházející podle této rovnice do reakce rychlou redukcí ze strusky do kovu 
reaguje pak v roztaveném kovu s rozpuštěným kyslíkem: 

[%Si] +  [%O]=(SiO2)  (24) 

tím se dále zvětšuje dezoxidační působení roztavených syntetických strusek. Oceli 
dezoxidované syntetickými struskami se vyznačují velkou mikročistotou a velmi dobrými 
mechanickými a technologickými vlastnostmi. 

1.5 Dezoxidace komplexními slitinami 
 

Snižování obsahu volného kyslíku v tavenině komplexními slitinami je založena na 
poznatku, že dezoxidační schopnost prvků se vzájemně ovlivňuje a při optimálním poměru 
jednotlivých složek dochází ke zvýšení jejich dezoxidačních schopností. Mezi nejznámější 
komplexní dezoxidační přísady patří řada sliti na bázi křemíku, jako silikomangan, 
silikoaluminium, silikokalcium aj. U slitin manganu s křemíkem je důležitou podmínkou 
úspěchu při dezoxidaci vzájemný poměr obou složek, který je rozhodující pro typ vznikajících 
zplodin. [5] 
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2 MODIFIKACE OCELI VÁPNÍKEM  

2.1 Historie modifikace oceli vápníkem 
 

50. léta 20. století 
Úprava vápníkem byla při výrobě oceli dobře zavedena, jelikož byla již v tomto 

období dobře známa termodynamika vápníku a byly vyráběny vápníkové slitiny. 
 

60. léta 20. století 
 Slitiny, jako CaSi a CaSiMn se používaly ke zlepšení vlastnosti vměstků a čistoty 

oceli. Avšak z důvodů problémů techniky přidáváním vápníku a nedostatečného řízení 
chemického složení oceli během a po úpravě vápníkem výsledky nebyly pozitivní. 

 
70. léta 20. století 

V těchto letech vědci vyvinuli techniku injektáže vápníku. Využití vápníku v ocelové 
lázni dosáhlo uspokojivých výsledků. První významnou aplikací úpravy vápníkem doznalo 
hluboké odsíření a vázání zbytkové síry pomocí CaS, vytvořeným již v tekuté oceli, 
rovnoměrně rozloženým v tuhnoucí strusce a nedeformovaným během válcování jako MnS 
v konvenčních ocelích.Mezi jiné aplikace úpravy vápníkem se stala mnohem důležitější tzv. 
modifikace pevných vměstků Al2O3, na hlinitan vápenatý. 

 
80. léta 20. století 

Začaly rozsáhlé studie aplikace úpravy pro zlepšení odlévatelnosti. Většina oceláren 
nyní používá místo injektování prášku CaSi, tzv. vstřelování plněných profilů: injektování 
drátu, plněných CaSi nebo slitinou CaFe. 

 
90. léta 20. století 

Pokračování v užívání injektáže plněných profilů, které dosáhly dalšího nepatrného 
pokroku v technologii podávání CaSi se stalo nejpoužívanější vápníkovou sloučeninou. Od 
CaFe se upustilo a začal se využívat CaCN2 při současném nadusičení oceli. 

Výzvou budoucnosti je vývoj nových ocelí s dokonalou obrobitelností a vynikajícími 
mechanickými vlastnostmi. Kroky by mohly být založeny na konvenčních jakostních ocelích 
s vysokou čistotou oxidických vměstků, ale obsahující mnoho malých nepatrných 
sulfidických nebo komplexních vměstků rovnoměrně rozprostřených ve struktuře oceli a 
majících užitečný vliv na obrobitelnost. [8] 

 

2.2 Vlastnosti vápníku, síry a hliníku v oceli  
2.2.1  Vlastnosti vápníku v oceli: 

 je v oceli téměř nerozpustný, na rozdíl od ostatních prvků nemá vedlejší účinky na 
základní kovovou matrici, 
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 vyznačuje se velkou afinitou ke kyslíku a síře, 
 umožňuje lepší vyplouvání vměstků a používá se jako dezoxidační a desulfurační 

činidlo i jako modifikátor vměstků, 
 je součástí polykomponentních vměstků, zejména oxidů, spolu s křemíkem a hliníkem, 

[9] 
 modifikuje původní shluky hlinitanových vměstků na globulární komplexní 

hlinitovápenaté vměstky, které jsou při teplotách tavení oceli v tekutém stavu a tím 
přispívá v oblasti prevence zatahovaní výlevek tuhými vměstky na zařízení pro 
plynulé odlévání, [10] 

 má také některé vlastnosti, které jeho použití pro modifikaci vměstků v oceli 
komplikují. 

 

Je to v prvé řadě: 

- nízký bod varu, 

- vysoká nestálost, 

- vysoká chemická aktivita. 

 

Prvky C, Si, Mn, Ni, a Al přispívají ke zvýšení rozpustnosti vápníku v tekutém železe. 
Rozpuštěný vápník v tekuté oceli reaguje nejen s oxidy a sulfidy vzniklými procesy 
dezoxidace, ale také s nečistotami, které jsou přítomny v oceli v průběhu procesu, např. 
v důsledku eroze žáromateriálu pánve. To komplikuje proces modifikace vměstků a proces 
změny jejich morfologie [11]. SBQ oceli vyžadují zvýšený obsah síry, proto je zapotřebí se 
vyhýbat vyššímu obsahu vápníku. Při vyšším obsahu vápníku bude docházet ke vzniku 
vměstků CaS. [12] 

2.2.2  Výhody přidávání vápníku: 

 zlepšení odlévatelnosti během plynulého odlévání 
 minimalizace povrchových vad, 
 zlepšení obrobitelnosti při vysokořezných rychlostech, minimalizace nebezpečí trhlin 

při opětovném ohřevu blízko tepelně ovlivněných zón svařovaných spár, 
 prevence lamelárního trhání, 
 minimalizace citlivosti vysoce pevných mikrolegovaných trubek k vodíkem 

způsobenému praskání, např. ocel pro kyselé plyny nebo olejové trubky, 
 zlepšení mechanických vlastností po průřezu. [13] 

2.2.3  Přísady s obsahem vápníku, CaFe, CaSi a CaCN2 

V taveninách železa nebo oceli je vápník obvykle přidáván v kombinaci s jinými 
prvky, zejména C, Si, Al nebo Fe. Pro injektáž se používá prachový materiál s hustotou 1 t.m-

3. a s velikostí zrna menší než 0,1 mm. Vápník má vysokou afinitu k síře a ještě vyšší afinitu 
ke kyslíku. To znamená, že pokud je vápník rozpuštěn v tavenině, před tím, než reaguje se 
sírou, reaguje nejprve s rozpuštěným kyslíkem. [13] 
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CaSi se používá nejčastěji a to ve formě plněného profilu, který se do lázně vstřeluje 
přibližně 4 m s-1. CaSi se dává přednost před použitím čistého vápníku proto, protože 
vypaření vápníku z této směsi není tak rychlé a navíc je mnohem levnější. CaSi se do oceli 
vstřeluje vždy jako poslední z přidávaných přísad, a to těsně před výjezdem z dané operace 
(např. z příhřevu, z vakuování atd.). 

CaFe patří také mezi směsi, které slouží k modifikaci vměstků. CaCN2, nebo-li kyanid 
vápenatý (Ca = N – C ≡ N → CaCN2), patří mezi speciální vápníkovou sloučeninu, která se 
používá jen pro ocel s požadovanou vysokou hladinou dusíku. Tato sloučenina se, podobně 
jako CaSi, vstřeluje do lázně formou plněného profilu, a to jen při příhřevu oceli elektrickým 
obloukem. [12] 

2.2.4  Metody přidávání vápníku do oceli 

 
 plněným profilem 
 dmýcháním prášku 

 
Vápníkové kompozity by měly být přidávány za atmosférického tlaku pod 

odprašovacím systémem. Při přidávání pod vakuem se vápník vypařuje a kondenzuje na 
stěnách vakuovací nádoby nebo ve vakuovacích trubkách. Při kontaktu se vzduchem oxiduje a 
může vzplanout. Jestliže jsou použity mechanické pumpy, může to poškodit filtry, které jsou 
instalovány v odvodních plynových potrubích. [13] 

2.3 Vliv obsahu vápníku, síry, hliníku, manganu a kyslíku na vlastnosti a 
jakost oceli 

2.3.1 Vliv obsahu vápníku na vlastnosti a jakost oceli 

Vápník v oceli je zcela přidružený s vměstky na bázi oxidů a sulfidů a 
termodynamicky reaguje tak dlouho, pokud jsou kyslík nebo síra rozpuštěny v oceli na nízké 
úrovni, nebo pokud jsou v oceli přítomny Al2O3 vměstky. Z termodynamického hlediska bude 
vápník reagovat s kyslíkem nebo sírou tak dlouho, dokud se koncentrace těchto reagujících 
složek bude pohybovat na velmi nízké úrovni (pod 2 ppm). [14] 

Vápník má vysokou afinitu k síře a mnohem vyšší afinitu ke kyslíku. To znamená, že 
pokud je vápník rozpuštěn v tavenině, před tím, než reaguje se sírou, reaguje nejprve 
s rozpuštěným obsahem kyslíku. [13] 

[Ca] + [O] → (CaO)     (25) 

[Ca] + [S] → (CaS)  (26) 

[Ca] = (Al2O3) = (hlinitany vápníku) + Al      (27) 

Pokud je vápník přidáván do oceli, může vytvářet vměstky CaS nebo transformovat 
Al2O3 vměstky, a to v závislosti na obsazích hliníku a síry. [12] Krom toho, vylučování 
pevných hlinitanů vápníku během lití je na jedné straně způsobeno nedostatečným přídavkem 
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vápníku pro modifikaci, které vede pouze k částečnému ztekucení hlinitanových vměstků na 
druhé straně nadměrná dávka vápníku a vyvolává tvorbu pevného sulfidu CaS. [11] 

 

2.3.2  Vliv obsahu síry a hliníku na vlastnosti a jakost oceli  

Pokud je vápník přidáván do oceli v zájmu transformace Al2O3 na (CaO.6 Al2O3), 
dochází k reakci (28) [12]:  

3CaS + 19 Al2O3 → 3 (CaO . 6Al2O3) → 2 [Al] + 3 [S]    (28) 

Jestliže obsahy hliníku a síry překročí hodnoty potřebné pro rovnováhu, 
v předcházející reakci dojde k vytvoření CaS. V případě dalších hlinitanů vápníku bude 
docházet k reakcím: 

12 CaS + 7 (CaO . 6Al2O3) → 19 (CaO . 2Al2O3) + 8 [Al] +12 [S]   (29) 

3CaS + 4( CaO . 2Al2O3) → 7 (CaO . Al2O3) + 2 [Al] + 3 [S]   (30) 

15 CaS + 33 (CaO . Al2O3)→ 4 (12 CaO . 7 Al2O3) + 10 [Al] + 15 [S]  (31) 

Proto, aby docházelo k tvorbě tekutých vměstků, musí být obsahy hliníku a síry menší, 
než hodnoty potřebné pro rovnováhu reakcí „poslední ze zmiňovaných tří.“ U oceli 
s vysokým obsahem hliníku a síry vznikají spíše vměstky typu CaO. Al2O3, CaO.2Al2O3. [14] 
S rostoucím obsahem síry v oceli roste stabilita CaS a tím dochází ke zužování tekuté oblasti, 
ve které mohou vznikat tekuté vměstky. [8]Čím vyšší je licí teplota, tím snadněji dochází 
k vytváření tekutých 12 CaO.7 Al2O3 vměstků a tím hůře se vytvářejí vměstky CaS. [14] 

2.4 Modifikace vápníkem z hlediska morfologie vměstků  
Modifikací sulfidů a oxidů v oceli rozumíme změnu jejich morfologie na typ vměstku 

I.b. Modifikací vměstku se dosahují zejména zvýšení houževnatosti oceli a plastických 
vlastností při zachování charakteristik oceli. Vápník reaguje s oxidem hlinitým, který vzniká 
při předchozí dezoxidaci oceli hliníkem a snižuje teplotu tavení vměstků. U čistých oceli při 
vysokém obsahu vápníku vznikají vměstky CaO a CaS, které se vylučují jako IV. typ. 
Celková délka sulfidů II. typu se s rostoucím obsahem vápníku v oceli zkracuje. Při určité 
koncentraci vápníku v oceli, která závisí na chemickém složení oceli, se začnou objevovat 
vměstky II. typu, jejichž počet dále s rostoucím obsahem vápníku v oceli roste a při určitém 
obsahu vápníku v oceli se vměstky II. typu přestanou v oceli vyskytovat. S rostoucím 
obsahem vápníku v oceli se vměstky zmenšují, ubývá vměstků II. typu a přibývá vměstků Ib 
typu. Ve vměstcích klesá obsah manganu a hliníku na úkor vápníku. [15] 



 

 

13 
 

3 VMĚSTKY V OCELI 

Zpracování ocelového výrobku tvářecími operacemi, například válcováním, kováním 
apod. při kterých dochází k mechanickému namáhání materiálu může dojít k únavovým 
poruchám, prasklinám, trhlinám, riziko těchto vad v materiálu je přímo ovlivněno počtem 
nekovových částic v oceli. Vměstky v oceli mají významný podíl na získaní požadované 
povrchové úpravy vlastnosti pro hluboká tažení, nátěry atd. také pro zvláštní použití 
tenkostěnných nerezových ocelí, trub pro nukleární reaktory, právě zde jsou velká omezení na 
počet vměstku a jejich velikosti. 

3.1 Rozdělení vměstků 
 
Podle původů vzniku: 

 Exogenní vměstky - jsou do oceli vneseny působením okolního prostředí 
 Endogenní vměstky – jsou produktem fyzikálněchemických reakcí při výrobě oceli 

 

Podle chemického složení: 

 Jednoduché sloučeniny (oxidy, sulfidy, nitridy, karbidy) 
 Složitější vměstky komplexního charakteru (oxysulfidy, silikáty, alumináty, 

karbosulfidy, karbonitridy) 
 

Podle tvaru: 

 Hranaté (ostré hrany) 
 Lobulární (přibližně kulový charakter) 
 Dendritické (stromečková struktura) 

 

Podle homogenity: 

 Homogenní (vměstky jsou tvořeny jednou fází) 
 Heterogenní (vměstky jsou tvořeny více fází) 

 

Podle uspořádání: 

 Uspořádané (celkem rovnoměrně v celé kovové matrici) 
 Neuspořádané (rozmístění ve shlucích nebo v řádcích) 

Podle teploty: 

 Primární (vznikají nad teplotou likvidu v oblasti ocelářských teplot, mají dobré 
podmínky pro koagulaci, koalescenci, vyplouvání) 

 Sekundární (vznikají změnou rozpustností prvků v oceli poklesem teploty v oblasti 
nad čárou likvidu, (vznikají těsně nad teplotou likvidu) 

 Terciální (vznikají v oblasti mezi likvidem a solidem) 
 Precipitační (vznikají pod teplotou solidu) 
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3.2 Exogenní vměstky  
 

Exogenní vměstky vznikají převážně korozivním a erozivním působením oceli na 
žárovzdorný materiál a jiné nekovové materiály, s nimiž se ocel stýká při tavení a lití. 
Exogenní vměstky jsou např.: mechanicky stržené částice vyzdívky pece, licích keramických 
materiálů, strusky atd. Jejich výskytu se dá do jisté míry zabránit pečlivým opatřením ve 
výrobě, zvláště při lití oceli. Podíl nekovových vměstků vznikajících erozí a korozí licích 
keramických kanálů je 5 až 10% celkového obsahu vměstků v oceli. Rovněž podíl 
nekovových vměstků vznikajících erozí a korozí pánvových kamenů, výlevek je malý a 
dosahuje 0,5 až 4% z celkového obsahu vměstků v oceli. 

3.3 Endogenní vměstky  
 

 Endogenní vměstky jsou výsledkem průběhu fyzikálních reakcí. Vylučováním 
oxidů, sulfidů, nitridů a jiných nekovových sloučenin, byla-li jejich mez rozpustnosti v oceli 
překročena. Endogenní nekovové vměstky jsou tedy běžnými složkami všech ocelí. 
Nemůžeme je obvyklými způsoby výroby zcela vyloučit, nicméně však můžeme řídit jejich 
množství a způsob uspořádání v takových mezích, aby se projevovaly na vlastnosti oceli co 
nejméně škodlivě. Rozhodujícími činiteli ovlivňující množství, povahu, způsob uspořádání 
nekovových vměstku v oceli je způsob vedení tavby, způsob dezoxidace a odlévání oceli. 

3.4  Oxidické vměstky  
 

 Oxidické vměstky vznikají během všech výrobních procesů tavby a odlévání 
oceli, přičemž největší množství vměstků vzniká při dezoxidaci. Přednostně se tvoří oxidy 
těch dezoxidačních prvků, které v daných podmínkách mají nejsilnější dezoxidační schopnost. 
Na vlastnosti oceli nejvíce působí vměstky sekundární a terciální protože nemají dostatek 
času k vyplouvání. Morfologie oxidických vměstků je dána druhem a zbytkovým množstvím 
dezoxidovadla . Zbytkový obsah Al<0,01% - vměstky se vylučují v kapalném stavu a 
vyloučené komplexní lobulární částice se obvykle během tuhnutí rozpadají na několik fází za 
vzniku charakteristických struktur a jsou to především oxidy typu nMnO.mSiO2.pAl2O3 
Zbytkový obsah Al>0,01% -při tomto obsahu hliníku již nevznikají přechodové vměstky, ale 
rovnou drobné krystaly Al2O3, dendritického charakteru. Pevná fáze těchto vměstků má 
vysoký bod tání. Tvoří se ostrohranné vměstky Al2O3. Zbytkový obsah Al>>0,01% - při 
těchto nadměrných obsazích hliníku se krystaly vylučuj ve shlucích. Je zde nadbytek hliníku. 

Při komplexní dezoxidaci hliníkem a slitinami s vápníkem (Ca-Si-Mn, Ca-Si-Al) 
precipitine oxidická fáze v podobě kapalných částic komplexních hlinitanů vápníku za vzniku 
drobných globulárních vměstků. [9] 

3.5 Vměstky s obsahem titanu 
 

Při použití titanu jako dezoxidovala má rovnice vzniku oxidu titanu obecný tvar: 

Ti+xO= (TiOx) (32) 
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V případě dezoxidace oceli titanem může docházet ke vzniku TiO, TiO2, Ti2O3, Ti2O5, 
FeO.TiO2 a (2 FeO).TiO2. Složení zplodin dezoxidační reakce (32) se mění podle obsahu Ti 
v roztaveném železe. Je-li obsah Ti < 0,04 potom dezoxidace titanem probíhá podle rovnice: 

Ti+ 3OFe(l) = FeO.TiO2 (33)  

popřípadě: 

Ti+ 4OFe(l) = 2FeO.TiO2   (34) 

 V rozmezí obsahů 0,04  0,5 % vzniká jako produkt dezoxidace TiO2. Je – li obsah Ti 
0,5%, potom dezoxidace titanem je doprovázena vznikem Ti2O3. Při velmi nízkých 
obsazích kolem 0,0014 až 0,0065 % se tvoří Ti2O5., zatímco při obsahu titanu nad 
0,5% vzniká TiO. 

 Všechny tyto dezoxidační reakce mají exotermický charakter, takže s rostoucí teplotou 
roste i rozpustnost kyslíku v tavenině železa a titanu. Tekuté zplodiny dezoxidace 
mohou při reakci mezi titanem a kyslíkem vznikat, je-li v roztaveném železe obsah Ti 
 0,04%.[4] 

3.6 Vměstky s obsahem vanadu 
 

Při dezoxidaci vanadem výrazně závisí na obsahu vanadu v tavenině, jaký bude 
výsledný produkt dezoxidace. Obecně vyjadřuje dezoxidační reakci vanadu rovnice: 

xV+ yO= (VxOy)    (35) 

Reakci mezi rozpuštěným kyslíkem a vanadem v roztaveném železe a její změnu 

volné entalpie, je-li obsah vanadu v tavenině menší než 0,2% vyjadřuje rovnice:  

[V] + 2[O]+0,5 Fe(l)= (0,5FeO.V2O3) (36) 

V rozmezí obsahu vanadu v tavenině s 0,2 až 0,3 % V vystihuje průběh dezoxidace 
vanadem rovnice:  

[V] + 1,5[O] = 0,5 (V2O3)  (37) 

Nakonec je-li obsah vanadu v tavenině větší než 0,3%, probíhá dezoxidace lázně podle 
reakce: 

[V] + [O] = 0,5 (V2O2)  (38)  

Zvětšujeme-li obsah vanadu, obsah kyslíku se trvale nezmenšuje, ale od určitého 
minima se začíná opět zvyšovat. Přesné vysvětlení této skutečnosti není zatím známo. 
Můžeme předpokládat, že v oblasti vysokého obsahu vanadu v železe se V2O3 částečně 
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rozpouští. Tomu pravděpodobně pomáhá i okolnost, že při vyšším obsahu vanadu v tavenině 
neurčuje již chování taveniny železo, ale vanad. [4] 

3.7 Sulfidické vměstky  
 

Sulfidické vměstky vznikají zpravidla až při ochlazování a tuhnutí oceli. Způsob 
vylučování těchto vměstků je ovlivněn zejména obsahem kyslíku v roztavené oceli a druhem 
použitého dezoxidovadla, dále obsahem uhlíku a dalších prvků. Z používaných dezoxidovadel 
pouze kovy vzácných zemí vápník a hořčík mohou tvořit sulfidy v roztavené oceli. 
Morfologie sulfidických vměstků je dána druhem a zbytkovým množstvím použitého 
dezoxidovadla . Zbytkový obsah Al≤0,005% - vznikají komplexní oxysulfidické kulovité 
vměstky, na jejichž složení se podílejí všechny ve schématu přítomné prvky (kyslík, síra, 
hliník, mangan a křemík) Tyto vměstky I. typu působí v porovnání s ostatními nejméně 
nepříznivě na mechanické vlastnosti a rovněž jsou značně odolné proti deformaci. Zbytkový 
obsah Al 0,005% až 0,020% – síra se vylučuje až posledních zbytků matečné taveniny ve 
formě sulfidu manganu. Z prvků uvažovaných na obr 4 se v tomto případě podílí na 
chemickém složení sulfidických vměstků pouze mangan a síra. Drobné vměstky sulfidu 
manganu tvoří řetízky na hranicích primárních zrn. V porovnání s I. typem zhoršují vměstky 
II. typu mechanické vlastnosti oceli. Nepříznivý vliv II. typu sulfidických vměstků se ještě 
zvyšuje při tváření za tepla, neboť sulfid manganu je při těchto teplotách tvářitelný. Zbytkový 
obsah Al>0,020%- se sulfidická fáze vylučuje ve formě sulfidů manganu, hranatých tvarů, 
které se při mikroskopickém pozorování jeví jako náhodně rozmístěné v kovové matrici. 
Vměstky III. typu zlepšují výrazně v porovnání s II. typem mechanické vlastnosti oceli. Dále 
je však nutno uvést, že jsou vysoce tvářitelné a při tváření za tepla se silně protahují ve směru 
tváření, tím mohou výrazně ovlivňovat mechanické vlastnosti tvářené oceli. 

Použijeme-li ke konečné dezoxidaci kromě hliníku také vápníku nebo kovů vzácných 
zemí přeměňují se hranaté vměstky III. typu na kulovité vměstky tzv. I.b typu, které se od I. 
typu liší chemickým složením. Tento I.b typ se vylučuje z oceli jako tekutá oxysulfidická 
fáze. Při nadměrném množství kovů vzácných zemí se ovšem sulfidická fáze vylučuje 
v podobě drobných komplexních sulfidů kovu vzácných zemí tzv. IV. typ, které se vylučují 
ve shlucích a působí opět nepříznivě na mechanické vlastnosti oceli. [9] 

3.8 Nitridy, karbidy a komplexní vměstky 
 

Nitridy s kyslíkem netvoří od sulfidických vměstků směsné roztoky a vylučují se z 
taveniny v tuhém stavu. Tyto vměstky mají vysokou mikrotvrdost a při tváření se 
nedeformují. Karbidy dezoxidačních prvků mají obecně nižší termodynamickou stabilitu než 
oxidy, sulfidy a nitridy. Pochod tvorby karbidů závisí na obsahu uhlíku v oceli. Také 
karbonitrydy a karbosulfidy mají vysokou tvrdost a při tváření se nemění jejich ostrohranný 
tvar. Svým nepříznivým tvarem jsou však podobně jako nitridy koncentrátory napětí a při 
větších rozměrech mohou být zdrojem mikrotrhlin. [9] 

3.9 Primární, sekundární a terciální vměstky 
 

Primární vměstky vznikají ihned při dezoxidaci prvků do lázně, sekundární při 
odlévání, odstání v pánvi, v kokile apod. a terciální při tuhnutí oceli v kokile nebo 
krystalizátoru. U primární a sekundárních vměstků je možnost jejich odstraňování 
vyplouváním, neboť se tvoří v roztavené ocelí.  
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Terciální vměstky vznikají v mezidendritických prostorách při tuhnutí oceli v oblasti 
mezi likvidám a solidem a zůstávají uzavřeny mezi dentriticky ztuhlou taveninou. Nemohou 
vyplouvat z oceli a tvoří proto zpravidla síťoví na hranicích zrn a z tohoto hlediska se jeví 
jako nejméně vhodné. Rovněž ostrohranné vměstky vznikají při dezoxidaci hliníkem a nejsou 
vždy žádoucí. U oceli na odlitky se nekovové vměstky mohou projevovat jako koncentrátory 
napětí a mohou vést ke vzniku trhlin. Je proto nezbytné vhodnou modifikaci ovlivňovat 
změnu jejich chemického složení, velikostí i tvaru. [9] 
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4 METODY IDENTIFIKACE VMĚSTKŮ 

Pro identifikaci vměstků bylo postupně vypracováno několik zásadně odlišných 
metod, přičemž všechny mají své specifické výhody a nevýhody. Dokonalý průzkum 
mikročistoty oceli lze provést pouze za použití všech dostupných metod identifikace a 
kvantifikace vměstků. [4] 

4.1  Identifikace vměstků světelným mikroskopem 
 

Světelným mikroskopem a jeho přídavnými zařízeními lze studovat a identifikovat na 
metalografickém výbrusu tyto charakteristické vlastnosti vměstků:  

 barvu 
 tvar 
 tvrdost 
 leštitelnost 
 odrazivost 
 izotropii 
 typické uspořádání vměstků 

 

Světelným mikroskopem zkoumáme plochu výbrusu a řez vměstky. Nelze zjistit, jak 
velká část vměstku je pod rovinou řezu. Tím, že pozorovaný zbytek vměstku tvoří pouze 
malou a tenkou část vměstku, může být ovlivněna barva, tvrdost, transparentnost nebo tvar 
vměstku. Pozorovaná barva vměstku může být ovlivněna barvou použitého světla, reflexí od 
kovové matrice, stářím výbrusu, reliéfem při broušení. Je proto třeba zkoumat řadu stejných 
nebo podobných vměstků. [9] 

Díky studiu plošných útvarů dlouho existovala představa o výskytu shluků vměstků 
Al2O3 nebo MnS II. typu v řetízcích po hranicích zrn. Skutečnou morfologii vměstků 
objasnily až moderní metody prostorového zobrazení vměstků, které prokázaly, že například 
shluky Al2O3 vměstků jsou paprskovitě v prostoru uložené trsy dendritů a řetízky MnS jsou 
výslednicí řezu dendritickými útvary. [9] 

Přes určité nevýhody je světelná metalografie hlavní a nejrychlejší metodou 
identifikace vměstků. Poskytuje a podává i řadu dalších informací o vměstcích. Například 
krystalický vměstek zřejmě vznikl a zformoval se v tekuté oceli a má vysokou teplotu tání a 
patrně i vysokou tvrdost (TiN, Al2O3, spinely). Ve tvářené oceli se projevují vměstky svou 
typickou vlastností - tvářitelností (sulfidy, křemičitany), nebo křehkostí (Al2O3). Většina 
vměstků v oceli má sice šedou barvu, avšak škála šedi je široká a zkušenému pracovníku 
spolu s tvarem vměstku umožňuje identifikaci. [9] 

Metodami světelné metalografie lze identifikovat ty vměstky, jejichž charakteristické 
vlastnosti jsou již známy, a dále vměstky, které jsou dostatečně zřetelné při zvětšení 100 až 
1000 krát, maximálně 2000 krát. [9] 
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4.2 Hodnocení mikročistoty oceli 
 

Pojem mikročistota oceli zahrnuje vyjádření množstvím počtu, velikostí a rozložení 
vměstků různého chemického složení. Některé přejímací podmínky specifikují splnění pouze 
některého kritéria mikročistoty oceli. [4] 

4.2.1 Srovnávací metody 

Dosud nejběžnějším způsobem je hodnocení mikročistoty podle vzorových stupnic, 
kdy se pozorovaná pole přiřazují k těm polím předlohy, s nimiž se nejvíce shodují nebo se jim 
nejvíce přibližují. Pole předlohy jsou označena klasifikační známkou. Při hodnocení se 
posuzuje typ podle tvaru, množství, velikost a rozložení vměstků. [4] Etalony (předlohy) jsou 
vypracovány podle určených např. státních norem např. DIN, ASTM, GOST apod. Vměstky 
se podle dosavadních stupnic třídí podle typů - sulfidický a křemičitanový (tvárné v řádcích), 
typ Al2O3 křehké netvárné a bodové v řádcích, globulitický typ (netvárné oxidy), někdy též 
typ nitridů (bodové). Množství vměstků a velikost vměstků je zobrazena v jednotlivých polích 
předlohy. [4] 

Stupeň znečištění neboli mikročistotu oceli lze při tomto způsobu hodnocení 
vyjadřovat: 

 hodnotou nejhoršího zorného pole,  
 hodnotou průměrného znečištění,  
 průměrem sledovaných polí,  
 statisticky definovaným stupněm znečištění (četnost výskytu polí se stanovenou 

úrovní znečištění)  
 jakostním číslem (penalizace určitých typů nebo rozměrů vměstků) 

 

Za těchto podmínek vznikají pak různé specifické a speciální dodací podmínky, které 
uvádějí vlastní porovnávací etalony mikročistoty oceli a které jsou často zaměřeny pouze na 
jediný druh vměstků a v podstatě uvádějí vzory vyhovujícího a nevyhovujícího tvaru, 
velikosti, rozložení a množství vměstků. [4] 

4.3 Metody identifikace a studia vměstků mikroanalyzátory 
 

Elektron primárního svazku dopadajícího na povrch vzorku může vyrazit z nižší 
energetické hladiny atomu elektron a do takto uvolněného místa přeskočí elektron z vyšší 
energetické hladiny (tj. vzdálenější od jádra atomu). Přeskok tohoto elektronu je doprovázen 
uvolněním energie, která se změní v RTG záření. [16] Velikost energie je dána rozdílem 
energií elektronových hladin mezi nimiž nastal přeskok. Vlnová délka vzniklého záření je 
nepřímo úměrná množství uvolněné energie (čím větší energie, tím nižší vlnová délka). [16] 
Podle Moseleyova zákona je délka vlny, popř. energie rentgenového záření, funkcí 
atomového čísla prvků. Selekci charakteristického RTG záření lze provést buď podle 
vlnových délek (VDA), nebo podle jeho energie (EDA) a podle příslušného spektra 
identifikovat prvky přítomné ve vzorku. Porovnáním intenzit charakteristického záření prvku 
ve vzorku s vhodným standardem lze po korekcích stanovit obsah prvku ve zkoumaném 
objektu. Tímto způsobem se provádí tzv. bodová analýza, avšak lze provádět liniovou analýzu 
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(výsledek grafickým záznamem), nebo plošnou analýzu (plošné zobrazení rozložení 
zkoumaného prvku). Tyto RTG spektrální mikroanalýzy jsou prováděny na tzv. 
elektronových mikrosondách. [9] 

Průměr elektronového svazku v rovině dopadu je 1 až 5 m a lze tedy analyzovat 
částice o průměru nad 5 m. Detekovat lze metodou VDA prvky již od atomového čísla 4 
(Be) výše a metodou EDA běžně od atomového čísla 11 (Na) a výše. Podmínkou kvantitativní 
analýzy je zhotovení rovinného preparátu. [9] 

V podstatě již všechny publikované práce o vměstcích obsahují výsledky 
mikroanalýzy. Tato metoda nebývalou měrou přispěla k rychlému rozvoji poznatků o průběhu 
pochodů tvorby a chování vměstků a stala se významným pomocníkem teoretického výzkumu 
i praktických prací při zkoumání vlastností kovů. Dřívější domněnky o komplikovaném 
chemickém složení vměstků, zdánlivě homogenních, se potvrdily důkazem o současné 
přítomnosti Al, Fe, Mn, Si, Ca v oxidech, v sulfidech byla prokázána přítomnost kyslíku, 
chromu, vanadu, ceru, hořčíku, vápníku, v karbidech pak značný podíl dusíku; byly nalezeny 
karbosulfidy i sulfonitridy. Dalším závažným poznatkem ze studia vměstků mikroanalýzou je, 
že zpravidla vměstky a fáze v nich obsažené neodpovídají zcela stechiometrickému složení 
chemické sloučeniny. [9] 

Studium morfologie vměstků je dnes nepředstavitelné bez použití řádkovacích 
elektronových mikroskopů. V těchto přístrojích s postupným vytvářením obrazu se dosahuje 
zvětšení cestou elektronové optiky, přičemž prostorový vjem je dán fyzikální závislostí 
výtěžku sekundárních elektronů na úhlu dopadu elektronového svazku na povrch vzorku. 
Těmito přístroji byly zkoumány v řadě prací i vměstky částečně podleptané a uvolněné z 
výbrusu a vměstky z izolátů. Díky těmto pracím je známo i prostorové uspořádání vměstků, a 
to i v různých stadiích dezoxidace oceli. Z těchto prací vyplývá možnost ovlivnění morfologie 
netvárných ostrohranných dendritických útvarů nevhodných pro užitné vlastnosti materiálu. 
[9] 

K identifikaci vměstků v lomových plochách při studiu vměstků pomocí řádkovacích 
elektronových mikroskopů se osvědčilo použít energiově disperzních analyzátorů (např. 
EDAX, TRACOR, LINK aj.). Jejich výhodou je malá citlivost na geometrii a topografii 
vzorku a lze tedy analyzovat částice na lomových plochách. Další výhodou těchto přístrojů je 
velká rychlost kvalitativní analýzy, neboť všechny přítomné prvky se mohou analyzovat 
současně. Kvantitativní údaje lze získat použitím vestavěného samočinného počítače (kupř. 
EDIT). Je možno analyzovat prvky s vyšším atomovým číslem než 9, novější detektory typu 
ECON umožňují detekovat C, O, N. Analýzu lze provádět pomocí tenkého svazku elektronů 
(50 nm) a mohou se tedy analyzovat velmi jemné částice. Výsledkem studia vměstků pomocí 
těchto velmi dokonalých přístrojů je poznatek o velmi silné chemické heterogenitě zdánlivě 
homogenních vměstků. [9] 

Studium vměstků, prováděné pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu za 
použití energiově disperzních analyzátorů, má nesmírnou výhodu v tom, že vměstky jsou 
zkoumány in situ a nejsou ovlivněny přípravou preparátu. Podobné výhody má použití VD 
mikroanalyzátoru, kde však nevhodnou přípravou výbrusu lze ovlivnit přítomnost některých 
fází (AlN, sloučenin Ca apod.), rozpustných ve vodě. [9] 
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4.4 Chemické metody identifikace a kvantifikace vměstků 
 
Chemické metody jsou stejně staré jako metody metalografické. Jsou voleny 

specificky podle jakosti oceli a podle nekovové fáze (oxidy, sulfidy, nitridy, popř. karbidy). 
Principem chemických metod je chemické rozpuštění vzorku kovu tak, aby nekovové 
vměstky zůstaly nerozpuštěny a zachovány v tzv. izolátu. Jedním z největších problémů 
chemických metod izolace vměstků je volba takového činidla, které rozpouští matrici a 
minimálně napadá i méně stabilní nekovové vměstky. Obecně platí, že nejjemnější částice a 
vměstky pravděpodobně nebudou převedeny do izolátu. [9] 

Izolace vměstků se obvykle provádí stupňovitě. Především je třeba oddělit vměstky od 
matrice (primární izolace), a potom oddělit složky, které je třeba analyzovat od dalších fází a 
příměsí přítomných v izolátu. Po této sekundární izolaci nebo dělení vměstků se provádí 
identifikace a kvantitativní stanovení vměstků metodami: petrografickými, rentgenovou 
difrakcí, metodami chemickými (dnes spektrografie a spektrometrie). [9] 

Chemické metody jsou časově náročné. Jejich význam je v přípravě preparátů pro 
stanovení mineralogických a chemických vlastností vměstků, pro studium morfologie 
vměstků metodami elektronové optiky. [9] 

Uvedené metody identifikace a kvantifikace vměstků mají svůj vlastní okruh možností 
a použitelnosti, jsou tedy specifické a vzájemně se doplňují. Jestliže daná metoda umožňuje 
identifikovat jemnější částice, pak tím větší počet objektů je nutno podrobit průzkumu pro 
získání dostatečné jistoty o nahodilém výskytu nebo typičnosti daného jevu. Všechny uvedené 
metody mají společné požadavky na odběr dostatečného množství vzorků z vhodně zvolených 
míst polotovaru nebo výrobku a správnou formulaci zadání. [9] 

Světelná mikroskopie je nejpoužívanější, nejrychlejší metodou, poskytující poměrně 
dobré informace o mikročistotě oceli, a to pro klasifikaci mikročistoty oceli i při zkoumání 
porušených součástí. Metody VD a ED mikroanalýzy zpřesňují přítomnost prvků ve 
vměstcích a jejich fázích. Metody chemické slouží pro přípravu objektů ke zkoumání 
fyzikálních a chemických vlastností vměstků a jsou vhodné pro zkoumání nekovových 
objektů větších než 10 m. [9] 
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5 HODNOCENÍ ČISTOTY PLECHŮ DLE NOREM GOST A 
ASTM 

V současné době jsou normovány dvě metodiky hodnocení mikročistoty ocelí: 

 hodnocení založené na porovnání hodnocených vzorků s obrazovými řadami (etalony) 
pro obvyklé typy vměstků, např. ASTM 45-87 

 kvantitativní hodnocení nekovových vměstků pomocí techniky obrazové analýzy. např. 
ASTM E 1122. 

 

V technické praxi stále převládá méně pracná metoda založená na hodnocení 
mikročistoty pomocí etalonů. Výběr vhodné obrazové řady pro hodnocení vměstků se provádí 
pouze na základě tvaru a rozložení vměstků, nikoliv na základě jejich chemického složení. 
Hodnocení mikročistoty je prováděno na podélných řezech tvářenými výrobky, přičemž 
plocha jednoho vzorku by měla odpovídat přibližně 160 mm2 a celkem je hodnoceno 6 
vzorků. Pro charakteristické typy tvářených výrobků jsou předepsány polohy odběru vzorků. 
Při hodnocení rozměrných výrobků a neustáleném ocelářském procesu mohou být výsledky 
hodnocení mikročistoty zatíženy velkou chybou. 

 
U plochých produktů vyrobených moderními ocelářskými technologiemi (modifikace 

tvaru nekovových vměstků vápníkem, ZPO) lze očekávat výskyt následujících typů vměstků: 
 globulární komplexní oxidy xAl2O3.yCaO, případně čisté hlinitany 
 sulfidy CaS, příp. (Ca,Mn)S tvořící zpravidla obálky oxidických vměstků 

 v závislosti na ocelárenském procesu (modifikace tvaru vměstků, odmíšení v 
polovinětloušt'ky kontislitků během tuhnutí) se mohou ve středu průřezu plechů 
vyskytovat protvářené MnS vměstky. [17] 

 
U nejrozšířenější metody hodnocení vměstků (AMST E45-87, Metoda A – max. 

znečistění), jsou tyto typy vměstků zařazeny do následujících skupin: 

A: sulfidycký typ 
B: hlinitanový typ 

C: silikátový typ 
D: globulární oxidy 
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Typické příklady obrazových řad B a D pro stupně znečištění 1 a 2 jsou uvedeny na 
(obr. 2 a 3). V obou obrazových řadách jsou dvě stupnice: pro tenké a tlusté vměstky. Podle 
obrazové řady D mohou být hodnoceny pouze bodové vměstky do velikosti 0,0127 mm, větší 
bodové vměstky musí být uvedeny samostatně pod tabulkou shrnující výsledky hodnocení. 
Na (obr. 4) jsou dokumentovány etanoly pro obrazovou řadu A (protvářené sulfidy) pro 
stupeň znečištění 1 a 2.  
 

 jemná řada  hrubá řada 

 tloušťka do cca 9 µm  tloušťka do cca 15 µm 

 

 
Obr. 2 Řádkovitě oxidy Al2O3 (typ B),jemná a hrubá řada,stupeň 1 a 2,ASTM[9] 
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 jemná řada  hrubá řada 

 tloušťka do cca 8 µm  tloušťka do cca 12 µm 

 
Obr. 3 Globulární oxidy (typ D), jemná a hrubá řada, stupeň 1 a 2, ASTM 45-87 [20] 

 

 jemná řada hrubá řada 

 tloušťka do cca 4 µm  tloušťka do cca 6 µm 

 
Obr. 4 Protvářené sulfidy (typ A), jemná a hrubá řada, stupeň 1 a 2, ASTM 45-87 [20] 

 



 

 

25 
 

Ruští zákazníci obvykle preferují hodnocení mikročistoty podle standartu  
GOST 1778-70, kde výše uvedené typy oxidických vměstků jsou na základě jejich tvaru a 
rozložení zařazeny k obrazovým řadám pro křehké silikáty (SHC) a nedeformovantelné  
silikáty (SN). Obrázek 5 dokumentuje, že pomocí obrazové řady pro nedeformovatelné 
silikáty lze hodnotit i velmi hrubé izolované vměstky. 

Vzhledem k tomu, že u standardů ASTM 45-87 a GOST 1778-70 se stejné typy 
vměstků hodnotí podle rozdílných etalonů, nejsou výsledky hodnocení mikročistoty navzájem 
porovnatelné. 

Universální kriterium vyhovující mikročistoty pro oceli neexistuje, požadovaná 
mikročistota může být pro daný obchodní případ předepsaná zákazníkem. V případě plechů 
pro produktovody v kyselém prostředí, kde jsou uplatňovány nejpřísnější kriteria, mohou být 
požadovány velmi přísné hodnoty, např. PEMEX požadoval hodnoty A = max. 0,5 pro řadu 
tenkých vměstků, B = max. 1 pro řadu tenkých vměstků a D = max. 1,5 pro tenké vměstky a 
max. 0,5 pro tlusté vměstky. V případě vměstků A a B se výskyt vměstků odpovídajících 
řadám pro tlusté vměstky vůbec nepřipouštěl. Informace o mikročistotě oceli pro 
produktovody od konkurenčních firem nejsou běžně dostupné. Nicméně např. ArcelorMittal 
Ostrava, a.s dosahuje u plochých výrobků pro produktovody v současné době hodnot 
D = max. 1,5 pro řadu tenkých vměstků. [17] 
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Obr. 5 Globulární oxidy (typ SN), stupeň 1-5, podle GOST 1778-70 [20] 
 

U hodnocených taveb vítkovické provenience, vyrobených po zahájení zkušebního 
provozu integrovaného systému sekundární metalurgie (ISSM), největší problém 
představovaly globulární oxidy. Průměrná hodnota pro vměstky typu D obvykle pro řadu 
tenkých vměstků mírně přesahovala hodnotu 2, zatímco v případě řady pro hrubé vměstky 
byla zpravidla menší než 1. Velký problém však v případě vítkovické oceli představují hrubé 
oxidické částice, které se vzhledem ke svým rozměrům při hodnocení podle ASTM 
zaznamenávají samostatně. Pozornost při dalším zlepšování mikročistoty vítkovické oceli by 
proto měla být zaměřena na minimalizaci výskytu těchto hrubých, izolovaných oxidických 
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vměstků (dokonalejší čeření taveniny argonem, případně další zásahy do ocelářské 
technologie). Výskyt řádků hlinitanů byl hodnocených taveb na velmi nízké úrovni. Ve středu 
tloušťky plechů se obvykle vyskytovaly protvářené sulfidy manganu, jejichž výskyt byl 
výrazně heterogenní v návaznosti na odmísení tuhnoucí taveniny při tuhnutí bram. Nejvyšší 
průměrná hodnota maximálního znečištění vítkovických plechů sulfidy dosáhla hodnoty 
A=1,5 pro řadu jemných vměstků. Doposud získané výsledky hodnocení mikročistoty 
vývalků vítkovické provenience jednoznačně nesplňují velmi přísné požadavky firmy 
PEMEX, především v případě globulárních oxidů typu D, ale i u vměstků typu A (sulfidy). 

Dosažení velmi dobré mikročistoty oceli je podmínka nezbytná, ale nikoliv postačující 
pro zamezení vodíkem indukované praskání v ocelích pro produktovody. Další nezbytná 
podmínka výrobního opatření zahrnuje: 

 snížení obsahu síry až na hodnotu 0,001hm.% 
 snížení obsahu fosforu na hodnotu nižší než 0,01hm.% 
 snížení obsahu kyslíku na hodnotu nižší než 0,002hm.% 
 omezení výskytu výrazných segregací, respektive výrazné řádkovitosti feriticko-

perlitické struktury. [17] 
Dosažení optimálního chemického složení není garancí vůči vodíkem indukovanému 

praskání, pokud se v tekuté oceli nepodaří odstranit vměstky nebo pokud při tuhnutí vzniknou 
významné segregační pásy. Závisí na podmínkách tuhnutí oceli obohacené taveniny ve středu 
průřezu bram. V malé míře je možné segregace ovlivnit následnými podmínkami tvářením 
bram (ohřev, úběry, atd.). Velmi nebezpečná je přítomnost nepopouštěného bainitu nebo 
dokonce nepopuštěného martenzitu v segregačních pásech plechů. Na druhou stranu existuje 
řada důkazů, že u plechů z oceli daného složení a mikročistoty lze odolnost vůči vodíkovému 
praskání výrazně zvýšit zušlechtěním, tj. kalením a popouštěním. Podcenění jakéhokoliv 
z výše uvedených faktorů může mít následek nesplnění požadované úrovně odolnosti vůči 
vodíkovému praskání. 

Velmi dobrá mikročistota oceli pro produktovody je sice nutná, ale pro dosažení 
požadované odolnosti oceli vůči vodíkovému praskání musí být současně splněna celá řada 
dalších podmínek, a proto by nebylo správné požadavek na vysokou mikročistotu 
upřednostňovat před dalšími důležitými faktory. 

Obecně akceptované kriterium vyhovující mikročistoty oceli pro produktovody 
neexistuje. Vzhledem k možnosti relevantního srovnání vítkovických výsledků s globálními 
konkurenty doporučuje se hodnocení podle standart ASTM E45-87, metoda A (max. 
znečištění). 

Zlepšení úrovně mikročistoty vítkovických plechů pro produktovody může být 
dosaženo především minimalizací výskytu hrubých, globulárních vměstků v oceli. Jako 
měřítko pro velmi náročné aplikace lze v případě globulárních oxidů doporučit publikované 
údaje pro současnou úroveň firmy ArcelorMittal: D = max. 1,5 pro řadu tenkých vměstků, 
přičemž by měl být minimalizován (v ideálním případě zcela odstraněn) výskyt hrubých 
globulárních vměstků o průměru nad 0,0127 mm a rovněž vměstků odpovídajících řadě pro 
tlusté vměstky. Výskyt protvářených vměstků MnS ve středu tloušťky plechů je vzhledem 
k limitovaným možnostem ovládání procesu tuhnutí bram ve vítkovickém ZPO možné řídit 
především dalším snižováním obsahu síry v oceli. U doposud hodnocených taveb po spuštění 
ISSM nebyl shledány významnější problémy s výskytem hlinitanů v řádkovém uspořádání 
(vměstky typu B). [17] 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem experimentální části diplomové práce je hodnocení metalografické čistoty oceli. 
Hodnocení bylo provedeno jednak standardní metodou stanovení maximálního znečištění 
pomocí optického mikroskopu (norma ATSM E45) a jednak na energiově disperzním 
analyzátoru EDAX. Hodnocené vzorky byly odebrány z vývalků zkoumaných taveb, to 
znamená, že charakter vměstků byl ovlivněn nejen výrobním procesem tekuté oceli, ale i 
mechanickým zpracováním za vysokých teplot. Hodnocená ocel je značena jako jakost 31971 
(X65) a je určena pro dálkové produktovody. 

6.1 ZAŘÍZENÍ OCELÁRNY EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

6.1.1  Konvertory OXYVIT 

Surová ocelová tavenina je vyrobena na kyslíkových konvertorech typu OXYVIT. 
Jedná se o technologii založenou na spodním dmýcháním zkujňovacího kyslíku společně 
s prachovým vápnem tryskami ve dně konvertorové nádoby. Konvertor K1 má 14 dnových 
trysek a konvertor K2 má 12 dnových trysek. Minimální počet trysek pro oba konvertory je 7 
funkčních trysek. Dodatečně byly oba konvertory vybaveny dospalováním, a to v případě 
konvertoru K1 dvěma bočními keramickými tryskami v horním kuželu konvertorové nádoby 
a v případě konvertoru K2 vodou chlazenou centrální tryskou. Dospalování CO je asi 10 až 
15%. Vsazku tvoří v případě konvertoru K1 ocelový odpad 30%, tekuté surové železo 70%, 
v případě K2 vsazku tvoří ocelový odpad 35%, tekuté surové železo 65%. Celkové hmotnost 
vsazky do obou konvertorů je cca 80 t. 

 
Obr. 6   Schéma konvertoru K1 a K2 [17] 

 
Tekuté surové železo je přiváženo z vysokopecního závodu v areálu ArcelorMittal a.s. 

v pojízdných mísičích (veronikách) do haly přelévárny surového železa, která se nachází na 
sázecí straně konvertorů. Odtud je surové železo přeléváno do transportních (nalévacích) 
pánví. Nalévání surového železa do konvertoru se provádí ve sklopné poloze. 
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Tavenina je zkujněna na určitý obsah C a P a odsířena v přiměřeném rozsahu, jaký lze 
očekávat v oxidačních podmínkách konvertoru. Odpichová teplota taveniny se upravuje dle 
předpokládaného rozsahu teplotních ztrát, vznikajících při následujícím mimopecním 
zpracování. [18] 

Odpich je prováděn naklopením konvertoru na opačnou stranu, odpichovou stranu 
(Obr.7). Během odpichu lze do proudu oceli dávkovat legující, dezoxidační a struskotvorné 
přísady. Oba konvertory jsou vybaveny ucpávací zátkou k zamezení výtoku oxidační 
konvertorové strusky. Při nabrání většího množství konvertorové strusky do pánve bude tato 
oxidační struska odstraněna z pánve hned po odpichu na shrabovadle strusky, kdy dojde 
k naklopení pánve a shrabáni strusky do struskové mísy pod pánví. Odpich se provádí do 
předehřáté pánve vyzděné nebo vydusané kvalitními bazickými materiály. Dno pánve je 
opatřeno šoupátkovým uzávěrem a dvěma porézními tvárnicemi, umožňující vhánění 
inertního plynu (argonu) do taveniny již během odpichu oceli. Hmotnost vypouštěné kovové 
taveniny činí cca 75 tun. Po odpichu se provede vyklopení strusky z konvertoru do struskové 
mísy (Obr.7). [18] 

 
Obr. 7 Schéma odpichu oceli do pánve a odpich oceli do struskové mísy [17] 

 

6.2 Pánvová pec LF 
Toto zařízení zajišťuje legování oceli na požadovanou hodnotu chemického složení 

podle vyráběné jakosti a na úpravu teploty taveniny pomocí tří uhlíkových elektrod a 
vytvoření elektrického oblouku na požadovanou teplotu buď k odlití na ZPO nebo k finálnímu 
zpracování oceli na ISSM před odlitím na ZPO.  

Umožňuje úpravu struskového režimu z následující rafinaci oceli pomocí řízeného 
prodmýchávání oceli argonem přes porézní tvárnici umístěnou ve dně pánve nebo 
v havarijních případech horní tryskou, která se v tavenině pohybuje nahoru a dolu, aby během 
topení nedošlo k jejímu utavení. Součástí rafinace je snižování obsahu síry.  

Konečná nebo částečná úprava chemického složení taveniny je umožněna kompletem 
zásobníků přísad a zařízením pro podávání drátů a plněných profilů. V oceli zbylé vměstky po 
proběhlé rafinaci jsou zpravidla tvarově a chemicky modifikovány přísadou CaSi. Tato látka 
výrazně omezuje problémy se zarůstáním výlevek při následném odlévání oceli a napomáhá 
k odsíření oceli. [18] 
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Obr. 8 Schéma pánvové pece 18 
 

Veškerá ocel vyrobená v ocelárně prochází tímto zařízením, proto je toto zařízení 
velmi vytíženo. A při sekvenčním lití na ZPO, při kritických průřezů konti bram (250x1580 
mm, 180x1580 mm) je časový prostor pro komplexní zpracování taveniny ve výše uvedeném 
rozsahu a při relativně nízké hmotnosti taveb značně omezen. Nejkratší takt je 22 minut, tzn., 
že po odečtení manipulačních časů je pro LF zpracování k dispozici pouze 18-20 minut, na 
tavbu. V těchto případech se zpracování tavby rovněž musí vejít do taktu ZPO nebo 
zásobování taveb pro konečné zpracování na ISSM. Tomu rovněž napomáhá nově 
nainstalovaná automatická kontejnerová laboratoř (labbox), která je zabudovaná na zařízení 
ISSM a výrazně zkracuje čekací časy na stanovení chemické analýzy a urychluje tak výrobní 
tok ocelárnou. 
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Obr. 9 Víko s elektrodami [18] 

 

6.3 Schéma a popis ISSM 
 

 
Obr. 10 Schéma technologického zařízení ISSM [18] 
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Základ technologického zařízení tvoří hermeticky uzavřený keson, ve kterém je během 
rafinačního procesu při hlubokém vakuu umístěna pánev s neustále promíchávanou ocelovou 
taveninou inertním plynem. [18] 

Kesonová nádoba, vyzděná šamotovým zdivem je usazena na voze pohybujícím se 
po kolejové dráze na úrovni -4,76m. Horní část kesonu je osazena vodou chlazenou přírubou 
s těsněním ze silikonové pryže kruhového průřezu. Součástí této příruby je potrubní rozvod 
s 12-ti přívody, který při zvednutí poklopu kesonu zajistí automatické zaplavení drážky 
těsnění vodou, která toto těsnění ochrání před sálavým teplem vyzařujícím se ze stínícího 
poklopu pánve. Při spouštění poklopu kesonu se voda z drážky automaticky vypustí.  

Drážka příruby je opatřena po obvodu 12-ti přepadovými odtoky, které ji chrání před 
přetečením. Uvnitř nádoby je provedena opěrná konstrukce pro vedení a usazení pánve. V této 
konstrukci jsou zabudovány dvě tzv. rychlospojky pro připojení přívodu inertního plynu k licí 
pánvi, v tomto případě se jedná o automatické připojení míchacího Ar. Ve spodní části 
kesonové nádoby je proveden tangenciální výtok uzavřený hliníkovou membránou. 

Tato membrána se v případě úniku tekuté oceli z pánve do kesonu protaví a tekutá 
ocel vyteče výtokem do havarijního žlabu vedeného středem kolejové dráhy vozu kesonu. 
Únik tekuté oceli z pánve do kesonu je signalizován teplotním čidlem zabudovaným 
v tangenciálním výtoku. 

Poklop kesonu je řešen z několika dílů. Spodní kuželový díl je opatřen dvěma vodou 
chlazenými přírubami. Na vnějším obvodu jsou provedeny tři závěsné konzoly pro zdvih 
poklopu pomocí hydroválců a tři konzoly pro aretaci poklopu pomocí otočných háků v horní 
parkovací poloze. Vnitřní plocha kuželového dílu je opatřena cca 160 mm silnou vrstvou 
žárobetonu a třemi konzolami pro zavěšení poklopu pánve. Na horní přírubě kuželového dílu 
je usazen tak zvaný vodou chlazený tepelný štít trubkové konstrukce, který je připevněn 6-ti 
šrouby ke spodní přírubě horního dílu. Tato příruba je spojena s horní přírubou kuželového 
dílu pomocí 12-ti šroubů. 

Stínící poklop pánve je tvořen ocelovým, vodou chlazeným kuželovým prstencem 
trubkové konstrukce, na jehož horní opěrnou plochu je usazen ocelový prstenec, do kterého je 
provedena klenba ze žárobetonu. V této klenbě je proveden otvor umožňující únik vyvíjených 
plynů z taveniny v průběhu technologického procesu. Stínící poklop je pohyblivě zavěšen 
pomocí tří-bodového závěsu do vnitřní stěny části poklopu kesonu. 

Spodní kuželová část poklopu kesonu, tepelný štít a poklop pánve jsou řešeny jako 
výměnné díly z důvodu opotřebování žáruvzdorné ochrany a čištění od nánosu tvořeného 
rozstřikem strusky a ocelové taveniny. 

Horní válcový díl poklopu je opatřen pracovní plošinou. V této plošině jsou provedeny 
vodou chlazené průchody pro průzor TV kamery, zařízení na měření T/O2 a odběr vzorků, 
kyslíkovou tryskou, dopravu přísad a pro zavádění Al drátu, respektive plněných profilů do 
taveniny v licí pánvi kesonu. [18] 
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6.3.1 Proces zpracování na ISSM 

Zařízení ISSM je vybaveno dvěma pracovními posty a tudíž dvěma identickými vozy, 
pohybujícími se po dvou rovnoběžných kolejištích, situovaných na úrovni - 4,760 m ve dvou 
samostatných jamách (koridorech). Kolejiště a přívody energií pro vozy jsou uspořádány 
zrcadlově, do kterého se vkládá pánev s taveninou. Tavenina je buď přemístěna po odpichu 
z konvertoru anebo je předem připravena na pánvové peci s částečně vytvořenou struskou 
k finálnímu dohotovení před odlitím na ZPO. Po vložení pánve do kesonu dojde pomocí 
mechanického uzlu k automatickému připojení pánve na rozvod inertního plynu (argonu) přes 
porézní tvárnice. Kesonová nádoba je vyzděná šamotovým zdivem, je usazena na voze. Pánev 
pak příčně zajede pod vodou chlazené víko kesonu, kterým se hermeticky uzavře. Ve víku 
jsou otvory pro TV kameru, vakuovou propust, zařízení pro odběr vzorků, měření teploty, 
aktivitu kyslíku a vodou chlazenou kyslíkovou trysku. Sledování hladiny taveniny je 
umožněno průmyslovou TV kamerou.  

 Vytvoření nízkého a hlubokého (hluboké vakuum cca pod 100 Pa) vakua v kesonu 
zajišťuje paroproudá vývěvová stanice. Po přiklopení víka se automaticky připojí odsávací 
potrubí a nastartuje se vývěvová stanice. Za neustálého promíchávání taveniny inertním 
plynem klesne tlak v kesonu na stanovenou hodnotu. Během následující časové periody 
proběhne za daných podmínek chemická a teplotní homogenizace taveniny a úprava strusky 
legováním páleného vápna, případně hliníku a syntetické strusky do pánve. Na závěr této fáze 
zpracování se provede kontrola stavu chemického složení lázně odběr vzorků oceli a dojde i 
k změření teploty v tavenině. Podle výsledku analýzy, která je vyhodnocena v laboratoři 
ISSM (labbox) nejpozději do 5 minut a teploty počítač vyhodnotí parametry pro další průběh 
zpracování.] 

V pracovním prostoru kesonu se vytvoří hluboký podtlak cca 0,7 hPa. Účinkem 
vháněného inertního plynu proběhne za intenzivního míchání připravené rafinační strusky 
odsíření, odplynění a pročištění taveniny. Délka této periody je určená technologickým 
příkazem pro vyráběnou jakost oceli a podle teploty, která je požadovaná pro lití na ZPO. 
Minimální setrvání taveniny v hlubokém vakuu je 10 minut. 

Z výsledku analýzy řídící systém vykalkuluje potřebné množství přísad pro konečnou 
úpravu chemického složení. Přesné dávkování přísad zajišťuje vážící pás. Po navážení přísad 
na vážícím pásu, přísady putují do vakuové propusti, která se skládá ze dvou utěsněných 
komor. Přísady se nasypou do horní komory s atmosférickým tlakem, horní komora se uzavře, 
přísady se vysypou do spodní komory, kde je stejný tlak jako v kesonu. Poté se zvedne 
šoupátkový ventil spodní komory vakuové propusti a přísady se sypou potrubím do pánve 
s taveninou bez přerušení hlubokého vakua. Následuje homogenizace taveniny a ukončení 
vakuového procesu zavzdušněním (zaplavením dusíkem) kesonové nádoby. Pomocí čtyř 
žilového podávače drátů a plněných profilů se do taveniny vnesou mikrolegury a vysokou 
aktivitou ke kyslíku (Al, FeTi) popřípadě uhlíkový drát k dolegování uhlíku na požadovanou 
hodnotu, dle vyráběné jakosti. Poté se provede modifikace hlinitanových vměstků vnesením 
slitiny (CaSi, CaFe) pro minimalizaci zarůstání ponorné výlevky během lití na ZPO. Podávání 
drátů se provádí v období, kdy není v kesonu podtlak, to bývá zpravidla po skončení 
vakuování (zaplavení kesonu dusíkem). 

Provede se finální odběr vzorku a měření teploty a tavbu je možno odeslat k lití na 
ZPO nebo popřípadě na LF dle zadaného výrobního postupu. Obsah vodíku v ocelové 
tavenině se měří ve fázi ukončení zpracování na ISSM, ručně po vyjetí kesonového vozu do 
předávací polohy pro odběr pánve 130 t jeřábem. Obsah vodíku se měří ponornou sondou 
značky Hydris. [7] 
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6.4 Metalurgické efekty vakuového zpracovávání 
Vakuovým zpracováním ocelové taveniny je možné dosáhnout níže uvedených 

metalurgických efektů: 
 oduhličení na žádanou mez; při výrobě AK ocelí, elektrotechnických ocelí a 

hlubokotažných ocelí lze spolehlivě oduhličit pod 0,01 hm.% C, 
 ocelovou taveninu lze s výhodou dezoxidovat uhlíkem využitím uhlíkové reakce - 

proces VCD; při této proceduře nezůstávají v oceli nekovové vměstky, 
 odsíření na hodnotu pod 30 ppm při výchozím obsahu síry do 150 ppm dle požadavků 

na obsah síry (spolupůsobení vhodné strusky a dezoxidačních prostředků) 
 odsíření na hodnotu pod 50 ppm při výchozím obsahu síry od 150 do 250 ppm dle 

požadavků na obsah síry (spolupůsobení vhodné strusky a dezoxidačních prostředků), 
 odsíření na hodnotu pod 80 ppm při výchozím obsahu síry od 250 do 300 ppm dle 

požadavků na obsah síry (spolupůsobení vhodné strusky a dezoxidačních prostředků), 
 dosažení požadovaného stupně odplynění – odvodičení pod 1,5 ppm při výchozím 

obsahu až 12 ppm; oddusičení pod 50 ppm při výchozím obsahu dusíku do 120 ppm a 
pod 30 ppm následně po periodě hlubokého odsíření, 

 dezoxidace na úroveň 30 ppm celkového obsahu kyslíku při výchozím obsahu až 1000 
ppm (měřeno na přístroji Exhalograf); odplyňovat lze i silně uklidněné taveniny, 

 zároveň s ocelí se zpracovává struska, která pak není zdrojem druhotného znečištění 
oceli, podílí se významnou měrou na rafinačním účinku (odstranění vměstků, síry), 
chrání zpracovanou ocel před atmosférou po zpracování, 

 možnost chemického příhřevu ocelové taveniny, 
 možnost vysoké teplotní a chemické homogenizace ocelové taveniny, 
 možnost dostatečně přesného nalegování včetně mikrolegujících přísad s vysokým 

stupněm využití legur. [7] 
 

6.5 Zařízení plynulého odlévání (ZPO) 
Toto zařízení umožňuje plynulé lití, sekvenční odlévání tj. systém odlévání tavby na 

tavbu. Dochází k letmé výměně mezipánve. Jedná se o zařízení plynulého odlévání 
bramového typu. 

Pánev s tavbou je usazena do otočného licího stojanu, který pootočí tavbu do licí 
polohy nad mezipánev, která je vyhřátá na 1200°C. Mezipánev slouží k přijímání tekuté oceli 
z licí pánve přes stínicí trubici k zabránění reoxidace oceli a k rozdělování a regulaci proudu 
oceli do krystalizátoru. Mezipánev je svařovaná nádoba z ocelového plechu, která je 
konstruována s přihlédnutím na silnou žáruvzdornou vyzdívku složenou ze tří vrstev – 
(izolační, permanentní a pracovní). Mezipánev je řešena pro lití se zátkovým zařízením a 
ponornou keramickou výlevkou. Přesná regulace proudu oceli do krystalizátoru probíhá 
pomocí zátkového zařízení. Konstrukce zátkového zařízení umožňuje řídit výtok oceli jednak 
ručně pákovým mechanizmem nebo automaticky pomocí systému regulace hladiny oceli v 
krystalizátoru. Zátkové zařízení je vybaveno přípojkou Ar pro zajištění ochrany výtoku oceli 
z mezipánve proti reoxidaci vzdušným kyslíkem. Mezipánev může být rovněž vybavena Ar 
trámcem a přepážkou pro zvýšení účinnosti rafinačních strusek. Pracovní náplň oceli je 15t. 
[18] 
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Obr. 11 Schéma licí pánve, mezipánve a krystalizátoru [17] 

 

Stavitelný krystalizátor je brámová kokila s ručním šířkovým přestavením za klidu. 
Podstatnými prvky kokily jsou měděné desky široké a úzké strany určující průřez lití. Jsou to 
měděné desky s povrchovou úpravou (Ni), které jsou našroubovány na stabilních vodních 
skříních. K chlazení a odvodu tepla jsou na zadních stranách měděných desek zafrézovány 
svislé drážky, příslušně dimenzované pro potřebné množství chladící vody. Úzké strany jsou 
sevřeny mezi široké strany a určují svou právě nastavenou polohou šířku bramy 800  1600 
mm. Měděné desky jsou opatřeny vývrty pro osazení termočlánků, které jsou součástí 
protiprůvalového detekčního systému. Tloušťkové přestavení kokily se provádí výměnou 
krystalizátoru o tloušťkách 145, 180 a 250 mm.  

Vedení a chlazení kontislitku sestává z 12 jednotlivých válečkových segmentů (č. „0 - 
11“) s uchycením mosazných ostřikovacích trysek k vodovzdušnému chlazení kontislitku. 

Horký slitek dopravován z licího stroje k pálícímu stroji, který rozděluje slitek na 
požadované délky pomocí kyslíkových hořáků. Brama rozdělena na požadovanou délku je 
pomocí klešťového jeřábu odvezena na vychlazovací pole. [18] 
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Obr. 12 Teplotní model kontilití [18] 

 

6.5.1 Tok taveb ocelárnou 

Tok taveb ocelárnou je určen technologickým postupem zpracování taveb. V současné 
době se používají dva hlavní technologické postupy: 

 

 K-LF-ISSM-ZPO – tavba je po odpichu oceli do pánve odeslaná k zpracování na LF 
zařízení, kde dojde k dolegování na požadovanou hodnotu chemického složení podle 
vyráběné jakosti a k vytvoření vhodného struskového režimu pro odsíření oceli, dále 
dojde k ohřátí na požadovanou teplotu s dostatečnou rezervou pro zpracování na ISSM 
zařízení. Tavba je z LF zařízení odeslaná k zpracování na ISSM zařízení, kde je 
tavenina vedena procesem VD, dochází zde k poklesu teploty na požadovanou teplotu 
k odeslání na zařízení ZPO. Doba hlubokého vakua je minimálně 10 minut pro 
dokonalou rafinaci oceli. S vyhovující teplotou a chemickým složením je tavba 
odeslaná k sekvenčnímu lití na zařízení ZPO. 
 

 K-ISSM-LF-ZPO – tavba je po odpichu oceli do pánve odeslaná k zpracování na 
zařízení ISSM, kde je tavenina vedena procesem VD, doba hlubokého vakua je 
minimálně 10 minut pro dokonalou rafinaci oceli. Během zpracování dojde k poklesu 
teploty a k částečnému dolegování oceli dle vyráběné jakosti. Po zpracování na ISSM 
zařízení, je tavba odeslaná k zpracování na zařízení LF, kde dojde k dolegování na 
požadovanou hodnotu chemického složení, a k ohřátí na požadovanou teplotu 
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k odeslání na zařízení ZPO. S vyhovující teplotou a chemickým složením je tavba 
odeslaná k sekvenčnímu lití na zařízení ZPO. [18] 

 

 
Obr. 13 Schéma toku taveb ocelárnou [17] 
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6.6 Charakteristika oceli – 31971 (X65) 
 

Ocel je určená pro velkoprůměrové svařované roury pro dálkové produktovody, pro 
tloušťky plechů od 15 do 25 mm termomechanicky válcované. Požadované složení oceli 
podle normy a požadavku zákazníka je uvedeno v tabulce 1. V tabulce 2 jsou uvedeny 
technické podmínky pro jakost 31971 (X65). 

 
Tabulka 1 Chemické složení pro značku oceli – 31971 

 

[%] C Mn Si P S Nb V Al Ti N 

0,03/ 0,80/ 0,25/ max max 0,025/ 0,015/ 0,020/ 0,018/ Výrobní 
rozmezí 0,045 0,9 0,35 0,015 0,002 0,035 0,035 0,035 0,025 

max. 
0,008 

Cíl 
výroby 0,04 0,85 0,3 0,008 0,001 0,03 0,018 0,03 0,02 

max. 
0,008 

Další 
prvky 

Ni  
max.0,20% 

Cr 
 max.0,20% 

Mo 
max.0,10% 

B 
max.0,0004% 

Ca 
max.0,006% 

Nb+V+Ti 
max. 0,12% 

 
Tabulka 2 Technické podmínky pro značku oceli – 31971 
 

Označení 
Oceli 

Mez kluzu 
[MPa] 

Mez pevnosti 
Rm [MPa] 

Minimální 
tažnost [%] 

Min. nárazová 
práce KV [°C/J] 

Maximální 
tloušťka [mm] 

X 65 359-531 455-758 20 0/27 22 

 

6.7 Pokyny pro výrobu oceli – 31971 (X65) 

6.7.1  Konvertory 

 

 Vsázka na konvertoru 79 t  
 Využít výběrové tekuté surové železo třídy extra, stanovená analýza na NS 220 - 

fosfor max. 0,120 hm.% a síra max. 0,012 hm.%.  
 Použít vlastní těžký válcovenský šrot. 
 Stáhnout vysokopecní strusku 
 Zajistit ucpání odpichového otvoru před sázením šrotu 
 Věnovat maximální pozornost plánování tavby a vyhnout se tak zbytečným dofukům a 

chlazením taveniny. V případě dofuku informovat taviče LF. 
 Maximální dávka koksu do konvertoru 500 kg. 
 Plánovat teplotu oceli po sfoukání na úrovni 1660 ± °C. 
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 Z důvodu požadavku na obsah fosforu max. 0,010 hm% vždy počkat na výsledek 
předzkoušky, v případě obsahu fosforu v předzkoušce větším než 0,009 hm% provést 
dofuk s 300 kg vápna. V případě hraničních obsahů fosforu, tavbu před odpichem 
ochladit po dobu cca 30 sekund dusíkem. 

 Rovněž kontrolovat obsah uhlíku v předzkoušce, požadavek max. 0,02 hm%. 
Reagovat na zvýšené obsahy uhlíku, ale tavby zbytečně nepřefukovat, mohou nastat 
problémy při odsiřování . 

 Doba odpichu 3 – 5 minut, během odpichu intenzivně míchat argonem v licí pánvi pod 
konvertory (rozmíchání dezoxidačních, legovacích a struskotvorných látek). 

 Minimalizovat množství konvertorové strusky do licí pánve - kontrola práce 
ucpávačky při odpichu. 

 V případě stahování konvertorové strusky z pánve, po stažení nasypat na hladinu oceli 
1000 kg (2 vaky) syntetické strusky „DESULFAT“ 60/30B. [18] 

Dávky přísad při odpichu tavby dle zavedeného postupu pro ISSM - vakuování: 
 

 Mn a Si legovat na spodní mez výrobního chemického složení: 460 kg FeMn98% a 
200 kg FeSi (75%) 

 bez koksu 
 bez CaC2 
 120 kg Al granálií (při dofuku + 30 kg Al granalií) 
 650 kg vápna 
 150 kg syntetické strusky 

6.7.2 Pánvová pec LF 

 Před začátkem zpracování nahodit na hladinu oceli 3 pytle ( 45 kg ) Topexu. 
 Řídit struskový režim dávkami vápna (do cca 200 kg) a příp. syntetické strusky   
 (Refraflux - cca 80 kg) za účelem dosažení tekuté reaktivní strusky. V případě dofuku 

na konvertorech navýšit množství vápna o 80kg. V závěru úvodní homogenizace 
ocelovou taveninou plně dezoxidovat cca 15 kg Al (drát případně granálie) a následně 
80 kg FeSi (75%). 

  Po úvodní homogenizaci ( cca 5minut) je předpoklad dosažení obsahu Al 0,050 – 
0,060 hm% a Si 0,20 - 0,25 hm.%. Po kontrole taveniny strusku vyredukovat cca 10 – 
15 kg Al granalii. 

 Následně podpořit odsíření dávkováním CaSi profilu – cca 300m (112 kg). Podle 
možností profil dávkovat při rozmezí teplot 1570 – 1600°C 

 Dolegovat podle analýzy kovu (do 1/3 až 1/2 výrobního složení, uhlík ponechat na 
spodní hranici - nelegovat ).  

 Ohřev na teplotu cca 1640 °C (1. tavba v sekvenci), 1630 °C (2. tavba v sekvenci), 
další tavby podle okamžité situace v rozmezí 1610 – 1625°C. 

 Doporučený obsah síry po zpracování na LF pánvi do 50ppm (0,005 hm%). 
 Na závěr zpracování dolegovat FeNb (33 kg) a FeV (14 kg). 
 Po ukončení zpracování 2x za směnu odebrat a odeslat do laboratoře strusku. [18] 
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6.7.3 Vakuová stanice ISSM 

 
 Během úvodní homogenizace upravit struskový režim dávkováním vápna cca 70 kg a 

8 – 10 kg Al. Dávkování se může v případě zvýšeného obsahu síry z LF zařízení 
zopakovat (ale pozor na výstupní obsah hliníku). Dále, je-li známé chemické složení 
z LF zařízení, pak po úpravě struskového režimu a stupně dezoxidace dolegovat na 
požadovanou hodnotu již během úvodní homogenizace.  

 Po úvodní homogenizaci (podle podmínek dodržet 5 minut, reagovat na průběh 
odplynění), změřit teplotu a na požadavek metalurgie aktivitu kyslíku a odebrat vzorek 
kovu k analýze. 

 Následný postup (dávkování hliníku a vápna případně syntetické strusky) volit podle 
změřené teploty, výsledků první zkoušky, případně podle vzhledu a chování strusky. 

 Doporučený obsah hliníku při zpracování udržovat v rozmezí 0,040 – 0,050 hm.% i 
z důvodu redukce strusky Al granulemi (8 - 10kg) v průběhu zpracování. Redukci 
strusky provádět při prováděných kontrolách chemického složení taveniny. 

 Doba hlubokého vakua minimálně 10 minut, reagovat podle teploty, podle možností 
dolegovat tavbu ještě ve vakuu. 

 Stupeň odsíření oceli zvýšit malými přídavky hliníku, syntetické strusky, případně 
vápna. K případnému chlazení taveniny používat syntetickou strusku ( 100 kg - pokles 
cca 5 °C). Řídit obsah hliníku v tavenině tak, aby se po ukončení vakuování již 
nemusel přidávat. 

 Po ukončení vakua upravit obsah uhlíku dávkováním uhlíkového drátu na hodnotu 
zajišťující dosažení předepsané hodnoty obsahu uhlíku 0,03 – 0,05 hm.% . To 
znamená, dávkovat uhlíkový drát vždy, když není obsah uhlíku v poslední známé 
zkoušce vyšší než 0,03 hm.% v množství 7 kg, dolegovat mikrolegující prvky – FeTi 
drát – 24 kg následně dávkovat 17 – 20 kg Ca čistého (kontrolovat obsah Ca v tavbě – 
požadavek min. 0,001 hm.%). Dávkování provádět okamžitě po ukončení vakua 
z důvodů standardizace podmínek ( tj. udržení tekuté strusky) pro podávání Ca profilu. 
V případě zvýšeného obsahu síry nebo vyšší teplotě je možné opakovaně dávkovat Ca 
profil do hmotnosti 8 kg. 

 Zařídit maximálně možnou dobu vyčeření po ukončení dávkování profilu z důvodu 
odstranění vměstků z oceli (3 – 5 minut – hladina kovu se nesmí otevírat, činnost je 
kontrolována řídící jednotkou). 

 2 x v dané sekvenci změřit obsah vodíku. 
 2 x za směnu odebrat a odeslat do laboratoře vzorek strusky, ze stejných taveb ze 

kterých byla struska odebrána na LF. 
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6.7.4  Bramové ZPO 

 Dodržet konstantní licí rychlost sníženou o 5 – 10 % oproti doporučení počítačem, 
záleží na odlévané teplotě oceli. 

 Používat jen nové stínící trubice  
 Důsledně opalovat stínící trubici mezi tavbami a kontrolovat průtok Ar do stínící 

trubice, tak aby nedocházelo k přisávání vzduchu (nebezpečí nadusičení) 
 Dbát na důkladnou izolaci hladiny oceli v mezipánvi (nebezpečí nadusičení) 
 Využít mezipánev s prvky sekundární metalurgie (přepážka, trámec, syntetická struska 

– Glutin Slag) 
 Udržovat přehřátí oceli v rozmezí 20 – 25 °C nad teplotou likvidu. 
 Udržovat hmotnost oceli v mezipánvi v rozmezí 10 – 15t. 
 Zařídit čeření oceli v licí pánvi, množství argonu v rozmezí 50 – 70 l/min., po odlití 

2/3 hmotnosti LP čeření ukončit. 
 Provádět odběr Baumannových vzorků, dle DTP-ISO-220-14 a vydaného pokynu 

vedoucího NS 220 v následujícím rozsahu: vždy z druhé a následně u každé páté tavby 
v sekvenci a to mezi první a druhou bramou, případně při nestandardních stavech při 
lití ( vysoké přehřátí nad 30°C, nedodržení licí rychlosti – u druhé bramy po indikaci 
průvalu). Ze vzorků vyhodnotit makrostrukturu přes celou šířku bramy. [18] 

6.7.5 Uvolňování 

 Dodržet požadovanou chemickou analýzu, při nedodržení tavbu neuvolnit. 
 Vždy vyřadit první a poslední bramu ze sekvence. 
 Při překročení zadaných parametrů z predikce jakosti ( ∆ T nad teplotou přehřátí > 

25°C, odchylka od licí rychlosti > než 10 % od vypočtené, aj.) bramu neuvolnit a 
počkat do rozhodnutí 200.41 nebo 220.04. 

 Neuvolnit bramy s indikaci průvalu + předchozí bramu. 
 Kontrolovat dobu dodržení hlubokého vakua, min. 10 minut. 
 Kontrolovat hodnocení Baumannova otisku a makrostruktury pro konečné rozhodnutí 

o uvolnění k válcování. Konečné rozhodnutí provede 200.41. Segregační index dle 
index dle interního označení stupeň 0 a 0-1. 

 Bramy uložené v hromadách uvolnit k pálení při dosažení teploty hromady cca 250°C 
(minimálně 2 dny) tak, aby se bramy dostaly na pracoviště skarfování s teplotou cca 
100 – 150°C. 

 Neuvolněné tavby případně bramy uvolnit na jakost 11526. Při nejasnosti vyčkat do 
rozhodnutí denní směny. [18] 
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6.8 Chemické složení a množství přidávaných přísad hodnocených taveb 
jakostí 31971  

Tavby č. 22390, 22391, 22392, 22393 – při odpichu je ocel dezoxidována cca 120 kg 
Al granálií, poté jsou tavby vyráběny dle výrobního postupu Konvertor – LF (ohřev) – ISSM 
(vakuování) – ZPO. 

6.8.1 Chemické složení taveb před odléváním na ZPO 

Tabulka 3 uvádí konečné chemické složení taveb ocelí jakosti 31971, které je 
vyhodnoceno při posledním odběru vzorku při zpracování na stanici ISSM, tedy před 
odlévaním na ZPO. 

 
Tabulka 3 Chemické složení taveb ocelí jakosti 31971 před odléváním na ZPO v hm.% 
 

 

Tavba č. 
N 

[%] 

Ni 

[%] 

Cr 

[%] 

Mo 

[%] 

B 

[%] 

Ca 

[%] 

Nb+V+Ti 

[%] 

22 390 0,008 0,28 0,14 0,002 0,0004 0,0013 0,102 

22 391 0,0073 0,27 0,15 0,002 0,0004 0,0013 0,105 

22 392 0,0049 0,27 0,14 0,002 0,0004 0,0007 0,106 

22 393 0,0057 0,27 0,14 0,002 0,0004 0,0024 0,101 

 

Při vyhodnocení konečné analýzy ocelí můžeme říci, že všechny tavby jakosti 31971 
jsou z hlediska chemického složení v souladu s předepsaným složením, které je uvedeno 
předpisem pro tuto jakost oceli. 

Tavba č. 
C 

[%] 

Mn 

[%] 

Si 

[%] 

P 

[%] 

S 

[%] 

V 

[%] 

Nb 

[%] 

Al 

[%] 

Ti 

[%] 

22 390 0,048 1,28 0,34 0,007 0,0014 0,05 0,036 0,029 0,016 

22 391 0,048 1,28 0,33 0,008 0,0013 0,05 0,037 0,033 0,018 

22 392 0,05 1,24 0,32 0,009 0,009 0,05 0,036 0,03 0,02 

22 393 0,052 1,2 0,34 0,01 0,01 0,049 0,035 0,33 0,017 
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6.8.2 Množství přidávaného hliníku při výrobě oceli jakosti 31971 (X65) 

 
V tabulce č.4 je zaznamenáno skutečné množství přidávaného hliníku na všech 

agregátech u jednotlivých taveb a vypočtena celková hodnota přidávaného hliníku. 
 
Tabulka 4 Množství přidávaného hliníku při zpracování oceli  
 

Konvertory LF  po LF ISSM celková
Tavba  č. 

[kg] 

22390 145 46 191 42 233 

22391 120 40 160 39 199 

22392 123 42 165 33 198 

22393 127 39 166 43 209 

Ø 129 42 171 39 210 

 

kde:  konvertory – množství dezoxidačního hliníku při odpichu do pánve, kg  
LF – množství legovaného hliníku na LF (pánvové peci), kg 

 po LF – součet použitého hliníku od konvertorů až po LF, kg 
ISSM – množství legovaného hliníku na ISSM (vakuová stanice), kg 

 celková celkové množství použitého hliníku, kg  

6.8.3 Množství přidáváných přísad při výrobě oceli jakosti 31971 

 
V tabulkách č.5 - č.8 jsou uvedeny skutečná množství jednotlivých přidávaných přísad 

podle výrobních agregátů  

 

Tabulka 5 Množství přísad aplikovaných u tavby č. 22 390 
 

Konvertory LF ISSM celková  
přísada 

[kg] 
FeSi 194 85 89 368 

FeMn 98 % 758 62 49 869 

FeTi - - 20 20 

CaO 638 213 75 926 

CaSi - 113 - 113 
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Tabulka 6 Množství přísad aplikovaných u tavby č. 22 391 
 

Konvertory LF ISSM celková  
přísada 

[kg] 
FeSi 194 83 62 220 

FeMn 98 % 734 54 31 819 

FeTi - - - 20 

CaO 652 216 75 943 

CaSi - 113 - 113 
 
Tabulka 7 Množství přísad aplikovaných u tavby č. 22 392 
 

Konvertory LF ISSM celková  
přísada 

[kg] 
FeSi 195 85 75 355 

FeMn 98 % 754 48 34 836 
FeTi - - 20 20 
CaO 652 327 74 1454 
CaSi - 113 - 113 

 
Tabulka 8 Množství přísad aplikovaných u tavby č. 22 393 
 

Konvertory LF ISSM celková  
přísada 

[kg] 
FeSi 193 87 99 261 

FeMn 98 % 755 78 - 833 

FeTi - - 20 20 

CaO 647 301 74 1022 

CaSi - 113 - 113 
 
 

Množství aplikovaných přísad převážně odpovídají pokynům pro výrobu ocelí této 
jakosti. V některých případech nalezneme rozdíl od předepsaném postupu výroby, to souvisí 
s rozhodnutím hlavního metalurga. Tavby (X65) jsou považovány za experimentální a úpravy 
v množství přidávaných přísad by měly vést k lepším výsledkům výroby. 

6.9 Hodnocení mikročistoty oceli 
Hodnocení mikročistoty oceli, bylo provedeno u vzorků ocelí z taveb č. 22390, 22391, 

22392 a 22393. Z každé tavby bylo vybráno 6 vzorků k hodnocení mikročistoty. Tyto vzorky 
pocházejí z vyválcovaných plechů. Mikročistota byla zkoumána přes celou tloušťku plechů 
v souladu s normou ASTM E45 (metoda A) na vyleštěných podélných metalografických 
výbrusech. Je to metoda maximálního znečištění, kde je k vyhodnocení použito optického 
mikroskopu. Měření bylo provedeno ve společnosti Vítkovice Testing Center s.r.o. 
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U normy ASTM E45 (metoda A) se hodnotí: 

Typ A – sulfidický typ  
Typ B – hlinitanový typ 

Typ C – silikátový typ 
Typ D – typ globulární oxidy 

 

Hodnoty uvedené v tabulkách korespondují s maximálním stupněm znečištění při 
normou předepsaném 100 – násobném zvětšení. U každé hodnocené tavby je uvedena tabulka 
hodnocení maximálního stupně znečištění podle normy ASTM E45 (metoda A). Tabulková 
zobrazení jsou doplněna indexovými čísly od 0,5 do 3, indexové číslo roste s délkou vměstku, 
nebo řádku (skupiny A, B, C), nebo s jejich počtem (skupina D), konkrétní rozměry vměstku 
pro danou indexovou číslici jsou v každé skupině různé. Rozměry vměstků je předepsána 
normou ČSN ISO 4967. 

Výsledky metalografického hodnocení jsou uvedeny v tabulkách č.9 až č.12. Podle 
obrazové řady jsou hodnoceny pouze vměstky do velikostí 0,0127 mm, větší vměstky jsou 
uvedené pod vyhodnocenou tabulkou pro danou tavbu.  

6.9.1   Vzorky z oceli jakosti X65 

 
Vzorky dodané ocelárnou Evraz Vítkovice Steel a.s. byly odebrány vždy z druhé 

bramy z tavby, tedy z druhého vývalku každé tavby. Dělení vzorku pro stanovení 
mikročistoty oceli ve společnosti Vítkovice Testing Center s.r.o. bylo provedeno podle 
postupu daného normou ČSN ISO 4967. Počet vzorků, který má být odebrán definuje norma 
na výrobek, nebo je stanoven dohodou 
Plechy o tloušťce maximálně 25 mm:  

 povrch určený ke zkoušení obsahuje celou tloušťku a je umístěn ve čtvrtině šířky 
plechu viz. obr. č.14. [19]  

 
Obr. 14 Vzorek z plechu o tloušťce maximálně 25 mm 
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Rozdělení vzorků podle jednotlivých taveb a vývalků  
 
a)     Tavba č. 22 390, vývalek č. 448 501, tloušťka plechu 20mm: 
       Vzorky: 501/1, 501/2, 501/3, 501/4, 501/5 a 501/6 
 
 
b)     Tavba č. 22 391, vývalek č. 448 522, tloušťka plechu 25mm: 
        Vzorky: 522/1, 522/2, 522/3, 522/4, 522/5 a 522/6 
 
c)     Tavba č. 22 392, vývalek č. 448 504, tloušťka plechu 20mm: 
 
        Vzorky: 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5 a 504/6 
 
 
d)     Tavba č. 22 393, vývalek č. 448 505, tloušťka plechu 20mm: 
 
        Vzorky: 505/1, 505/2, 505/3, 505/4, 505/5 a 505/6 
 

6.9.2 Výsledky hodnocení mikročistoty taveb 

 
Tabulka 9 Výsledky hodnocení mikročistoty tavby č.22 390 (vývalek č. 448 501) 

 
Maximální znečištění (metoda A) 

Typ A Typ B Typ C Typ D Tavba č. Vzorek 
Jemné Hrubé Jemné Hrubé Jemné Hrubé Jemné Hrubé 

501/1 - - 1 1 - - 2 1 
501/2 - - 1 1 - - 2,5 0,5 
501/3 - - 1 - - - 2 1 
501/4 - - 1 1 - - 2 0,5 
501/5 - - 1 1 - - 2 1 
501/6 - - 1 - - - 1,5 0,5 

22 390 

Stř. 
hodnota - - 1 0,667 - - 2 0,75 

 

Posouzené vzorky z tavby č. 22 390 vykazují ojedinělé vměstky typu D o průměru 13 
až 36 µm. Ve velmi malém množství byly pozorovány i drobné řádkovité oxidy typu B, jejich 
výskyt byl výrazně nižší ve srovnání s globulárními vměstky. 
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Tabulka 10 Výsledky hodnocení mikročistoty tavby č. 22 391 (vývalek č. 448 522) 

 
Maximální znečištění (metoda A) 

Typ A Typ B Typ C Typ D Tavba č. Vzorek 
Jemné Hrubé Jemné Hrubé Jemné Hrubé Jemné Hrubé 

522/1 - - - - - - 1,5 0,5 
522/2 - - 1 1 - - 2 0,5 
522/3 - - - - - - 1,5 1 
522/4 - - 1 1 - - 2 0,5 
522/5 - - - - - - 1,5 0,5 
522/6 - - 1 1 - - 2 0,5 

22 391 

Stř. 
hodnota - - 0,5 0,5 - - 1,75 0,583 

 

Posouzené vzorky z tavby č. 22 391 vykazují ojedinělé vměstky typu D o průměru 13 
až 39 µm. Byly pozorovány i malé řádkovité oxidy typu B.  Objevily se i vměstky, které 
přesahovaly limitní hodnotu velikosti pro danou třídu, nebo byly z hlediska rozměru zcela 
nezařaditelné a jejich rozměr dosahoval až několik desetin mm, např. vzorek 522/6 (obr 15). 

 

 

Obr. 15 Vměstek ze vzorku 522/6 
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Tabulka 11 Výsledky hodnocení mikročistoty tavby č.22 392 (vývalek č. 448 504) 
 

Maximální znečištění (metoda A) 
Typ A Typ B Typ C Typ D Tavba č. Vzorek 

 
Jemné Hrubé Jemné Hrubé Jemné Hrubé Jemné Hrubé 

504/1 - - 1 - - - 1,5 1 
504/2 - - 1 1 - - 1,5 1 
504/3 - - 1 1 - - 1,5 1 
504/4 - - 1 1 - - 1,5 1 
504/5 - - - 1 - - 1,5 1 
504/6 - - 1 1 - - 1 0,5 

22 392 

Stř. 
hodnota - - 0,833 0,833 - - 1,417 0,917 

 
Posouzené vzorky z tavby č. 22 392 vykazují ojedinělé vměstky typu D o průměru 13 

až 36 µm. Ve velmi malém množství byly pozorovány i vměstky typu B. U vzorku 504 byly 
pozorovány vměstky, které nebylo možno z důvodu komplikovaného tvaru zařadit do 
příslušných řad, např. (obr 16). 

 

 

Obr. 16 Vměstek ze vzorku 504/4 
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Tabulka 12 Výsledky hodnocení mikročistoty tavby č. 22 393 (vývalek č. 448 505) 
 

Maximální znečištění (metoda A) 
Typ A Typ B Typ C Typ D Tavba č. 

 
Vzorek 

 Jemné Hrubé Jemné Hrubé Jemné Hrubé Jemné Hrubé 
505/1 - - 1 1 - - 1,5 1 
505/2 - - 1,5 1,5 - - 2 0,5 
505/3 - - 1 - - - 2 0,5 
505/4 - - - 1 - - 2 1 
505/5 - - 1 - - - 2 1 
505/6 - - - 1 - - 1,5 0,5 

22 393 

Stř.  
hodnota - - 0,75 0,75 - - 1,833 0,75 

 
Posouzené vzorky z tavby č. 22 393 vykazují ojedinělé vměstky typu D o průměru 13 

až 60 µm. Ve velmi malém množství byly pozorovány i řádkovité oxidy typu B, jejichž 
výskyt byl výrazně nižší ve srovnání s vměstky typu D. Největší vměstky přesahovaly limitní 
hodnotu velikosti pro danou třídu, nebo byly velmi komplikovaného tvaru, tedy zcela 
nezařaditelné. 

6.9.3 Shrnutí výsledků mikročistoty hodnocené podle normy ASTM E45 

Tabulka 13 Průměrné hodnoty mikročistoty stanovené podle normy ASTM E45 
 

Typ A Typ B Typ C Typ D 
Tavba č. 

jemné hrubé jemné hrubé jemné hrubé jemné hrubé 
22 390 - - 1 0,667 - - 2 0,75 
22 391 - - 0,5 0,5 - - 1,75 0,583 
22 392 - - 0,833 0,833 - - 1,417 0,917 
22 393 - - 0,75 0,75 - - 1,833 0,75 

 
U všech vzorků byly zaznamenány drobné oxidické vměstky zejména globulárního 

tvaru (typ D), ojediněle byly pozorovány i drobné řádkovité vměstky (typ B). Do skupiny D 
byly vedle globulárních vměstků zařazeny i vměstky oválného tvaru. Rozměry vměstků, které 
přesahovaly limitní hodnoty velikostí předepsané pro danou etalonovou řadu, jsou uvedeny 
pod tabulkami s výsledky hodnocení mikročistoty. U vzorků byly pozorovány i vměstky, 
které nebylo možno z důvodu komplikovaného tvaru a limitní velikosti možné zařadit do 
příslušných řad. Největší vměstky dosahovaly celkové délky až několik desetin mm (vzorek 
522/6). U vzorků tavby č. 22 393 byl průměrný stupeň maximálního znečištění nepatrně 
vyšší. Mezi vzorky z jednotlivých taveb, nebyl v konečném hodnocení mikročistoty žádný 
výrazný rozdíl. 
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6.10 Chemické složení nekovových vměstků ve vývalcích 
 
Pro doplnění metalografického hodnocení mikročistoty byl proveden mikroanalytický 

rozbor vměstků na metalografickém výbrusu. RTG spektrální mikroanalýza vzorků ze všech 
čtyř taveb byla provedena na mikroanalyzátoru JCXA 733, vybaveném energiově disperzním 
analyzátorem EDAX ve společnosti Vítkovice Testing Center s.r.o.  K mikroanalytickému 
rozboru bylo vybráno pět vzorků, 2 vzorky z tavby 22 391 u kterých byla potvrzena 
přítomnost jak globulárních vměstků, tak i vměstků nepravidelných tvarů. Dále bylo vybráno 
po jednom vzorku z ostatních taveb, pro lepší orientaci byl vybrán každý čtvrtý vzorek 
z tavby. 
 

-   vzorky z tavby 22 391, z vývalku č. 448 522, tl. plechu 25 mm; 

        označení : 522/2, 522/3 

-        vzorek z tavby 22 390, z vývalku č. 448 501, tl. plechu 20 mm, označení 501/4  

-    vzorek z tavby 22 392, z vývalku č. 448 504, tl. plechu 20 mm, označení 504/4 

-       vzorek z tavby 22 393, z vývalku č. 448 505, tl. plechu 20 mm, označení 505/4 

 
 

U každé tavby bylo vybráno několik vměstků. Spektrální analýzy jsou uvedeny v 
příloze 1 v grafech 1 - 19. V grafu je na horizontální ose znázorněna energie rentgenového 
záření daného prvku a na vertikální ose intenzita rentgenového záření. V grafu jsou 
vykresleny spektrální čáry tzv. píky, kterými se poté vykazuje výskyt prvku v daném 
vměstku. Chemické složení vměstku je uvedeno v tabulkách u každého vzorku. Každý 
vměstek je fotodokumentován při různém zvětšení z důvodu rozdílných velikostí. 

V příloze jsou pro ilustraci přiloženy výsledky tzv. mapování vměstku. Tato metoda 
nám slouží ke stanovení distribuce jednotlivých prvků ve vměstku - viz příloha 2. 
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6.10.1 Tavba č. 22 391 - vzorek 522/2  

Typický vzhled globulárních vměstků je uveden na snímku při zobrazení v odražených 
elektronech na obr. 17 a 18. Za použití RTG mikroanalýzy bylo zjištěno, že globulární 
vměstek na obr. 17 tvoří komplexní oxysulfid Mg, Al, Ca a komplexní oxid Mg, Al, Ca. 
Rozložení prvků tvořících vměstek je na snímku označeno popisem a šipkami. Světlejší 
kontrast patří komplexním oxysulfidům, které tvoří obálku vměstku, tmavší odstín 
charakterizuje komplexní oxid. K vměstku přiléhá z jedné strany dutina, která má nejtmavší 
kontrast.  

Tabulka 14 Výsledky bodové semikvantitativní RTG analýzy, hm% 

vzorek vměstek popis O Mg Al Si S Ca 

tmavá část 23,2 7,3 34,9 - - 34,6 
1 

světlá část  18,3 26,3 32,5 - 11,6 11,3 522/2 
2 světlá část  28,65 30,37 18,24 - - 27,75 

 
Spektrální analýzy jsou uvedeny v příloze 1 (graf .1-3) 

 
  

Výpočet molárních podílů:  
údaje získané z tabulky 14 (vměstek 1) 

vměstek č.1 - tmavá část na obrázku č.17 

Mg = 7,3 hmot. % 

Al =  34,9 hmot. % 

Ca = 34,6 hmot. % 

MgO mol 0,30  Mg mol  0,30=
24,3
7,3=%

)(


MgM

Mghmot
 

32
)(

OAl mol  0,646  Al mol  1,29=
27

34,9=%


AlM
Alhmot

 

CaO mol  0,865  Ca mol  0,865=
40

34,6=%

)(


CaM

Cahmot
  

1,34=
646,0
865,0

32OmolAl
molCaO

 

Molární poměr CaO : Al2O3 je: 

1,34mol CaO : 1mol Al2O3 → 57,3% mol CaO : 42,7 %mol Al2O3 

Stejné kroky byly uplatněny i pro výpočet ostatních molárních vyjádření. 
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vměstek č.1 - světlá část na obrázku č.17 

Molární poměr CaO : Al2O3 je: 

1mol CaO : 2,13mol Al2O3 → 32 % mol CaO : 68, % mol Al2O3 

Tato část vměstku zřejmě obsahuje i vysoký podíl výše zmíněné spinelové fáze.  

 

 
Obr. 17 Vměstek č.1, 522/2 

 

Hlinitan tvořící jádro vměstku typu CaO.Al2O3 až 12CaO.7Al2O3, patří mezi látky s 
nejnižší teplotou likvidu a zřejmě nukleoval ještě v tekuté oceli. Na tomto zárodku se 
následně vyloučil spolu se spinelem MgO.Al2O3 oxysulfid hlinitý, který obsahuje značný 
podíl síry - viz. světlá část vměstku. 

Podle fázového diagramu mohou v soustavě CaO.Al2O3 vznikat následující sloučeniny 
(tabulka 10). Reálné složení vměstků se může těmto sloučeninám blížit, avšak taktéž může 
obsahovat rozpuštěný přebytek některé z přítomných složek. 

Tabulka 15 Rozdělení sloučenin podle fázového diagramu CaO.Al2O3 
 

 

Nízké teploty likvidu pod 1600 °C zajišťující globularizaci vměstku vykazují hlinitany 
3CaO.Al2O3 (inkongruentní tání) 12CaO.7Al2O3 a CaO.Al2O3 (kongruentní tání). 

3CaO . Al2O3 12CaO . 7Al2O3 CaO . Al2O3 CaO . 2Al2O3 CaO . 6Al2O3 
3CaO : 1Al2O3 1,71CaO : 1Al2O3 1CaO : 1Al2O3 0,5CaO : Al2O3 0,17CaO : Al2O3 

Ca,S,O,Mg,Al  

O,Mg,Al,Ca 
Dutina 



 

 

53 
 

 
Obr. 18 Vměstek č.2, 522/2 

 
vměstek č.2 - světlá část na obrázku č.18 

 

Molární poměr CaO : Al2O3 je: 

2,05mol CaO : 1mol Al2O3 → 63% mol CaO : 37 % mol Al2O3 

 

Vměstek je z větší části tvořen hlinitanem s vysokým podílem CaO a spinelem 
MgO.Al2O3. 

O,Mg,Al,Ca 

Dutina 
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6.10.2 Tavba č. 22 391 - vzorek 522/3 

Typický vzhled vměstků nepravidelných tvarů je uveden na obr. 19 a 20. 
Mikroanalýza prokázala, že vměstek na obr. 19 je celý tvořen komplexním oxidem Mg, Al, 
Si, Ca. Z jedné strany přiléhá k vměstku malá dutina. Za použití RTG mikroanalýzy bylo 
zjištěno, že vměstek na obr. 20 je tvořen z velké části komplexním oxidem Mg, Al, Si, Ca a 
lokálně se vyskytujícím oxysulfidem Ca, Mg, Al, Si s nesouvislou obálkou Ti(C,N) na 
povrchu vměstku. 

Tabulka 16 Výsledky bodové semikvantitaivní RTG analýzy, hm.% 
 

vzorek vměstek popis O Mg Al Si S Ca Ti 
3 světlá část 25,6 2,0 26,9 3,2  42,3 - 

světlá část 24,5 8,2 29,5 2,4 10,8 20,6 - 
tmavá část 21,7 6,1 24,1 4,7 - 43,4 - 522/3 4 
Šedá část - - - - - - 11,3 

 
Spektrální analýzy jsou uvedeny v příloze 1 (graf  4-7) 
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Obr. 19 Vměstek č.3, 522/3 

 
vměstek č.3 - světlá část na obrázku č.19 

 

Molární poměr CaO : Al2O3 je: 

2,12mol CaO : 1mol Al2O3 → 67,9% mol CaO : 32,1 % mol Al2O3 

 
Vměstek svým složením odpovídá hlinitanu s vysokým obsahem CaO a nepatrným 

množstvím rozpuštěného MgO. Hranatý tvar vměstku svědčí o tom, že vznikl až při tuhnutí 
resp. v utuhlé oceli.  

O,Mg,Al,Si,Ca 
Dutina 
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Obr. 20 Vměstek č.4, 522/3 

 
vměstek č.4 - světlá část na obrázku č.20 

 

Molární poměr CaO : Al2O3 je: 

0,94mol CaO : 1mol Al2O3 → 48,5% mol CaO : 51,5 % mol Al2O3 

 

vměstek č.4 - tmavá část na obrázku č.20 

 

Molární poměr CaO : Al2O3 je: 

2,43mol CaO : 1mol Al2O3 → 70,8% mol CaO : 29,2 % mol Al2O3 

 

Podstatnou část vměstku (tmavá část) tvoří hlinitan se zvýšeným obsahem CaO na 
kterém je při okraji vyloučen sulfid CaS a taktéž titan, zřejmě jako nitrid, nebo karbid 
(mikrosondou nelze určit). Vměstek je hranatý, a tudíž se zřejmě formoval až při teplotním a 
mechanickém zpracování utuhlé oceli. 

O,Mg,Al,Si,Ca Dutina 

Ca,S,O,Mg,Al,Si 
Ti,(C,N) 
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6.10.3 Tavba č. 22 390 - vzorek 501/4 

Představitel globulárních vměstků je uveden na snímku v režimu odražených elektronů 
na obr. 21. RTG mikroanalýza prokázala, že vměstek je tvořen komplexním oxysulfidem Ca, 
Mg, Al a komplexním oxidem Mg, Al, Si, Ca. 

Na obrázku č.22 je vidět vměstek nepravidelného tvaru. Za použití RTG mikroanalýzy 
bylo zjištěno, že vměstek je celý tvořen spinelem MgO.Al2O3 na kterém se vyloučil hlinitan 
CaO.Al2O3 

Tabulka 17 Výsledky bodové semikvantitaivní RTG analýzy, hm.% 
 

vzorek vměstek popis O Mg Al Si S Ca 
tmavá část 22,97 4,32 30,36 1,79  40,57 

5 
světlá část 39,4 3,8 27,0 - 3,8 26,0 
tmavá část 36,47 20,22 43,33 - - - 

501/4 
6 

světlá část 24,11 7,01 40,66 - - 28,22 
 
Spektrální analýzy jsou uvedeny v příloze 1 (graf  8-11) 
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Obr. 21 Vměstek č.5, 501/4 

 

vměstek č.5 - tmavá část na obrázku č.21 

 

Molární poměr CaO : Al2O3 je: 

0,99mol CaO : 1mol Al2O3 → 49,7% mol CaO : 50,3,8 % mol Al2O3 

 
vměstek č.5 - světlá část na obrázku č.21 

 

Molární poměr CaO : Al2O3 je: 

1,3mol CaO : 1mol Al2O3 → 56,5 % mol CaO : 43,5 % mol Al2O3 

 

Tmavá část vměstku se svým složením odpovídá sloučenině CaO.Al2O3, obsahující 
rozpuštěné MgO. Světlá část vměstku přibližuje svým složením CaO.Al2O3 s rozpuštěným 
MgO a CaS. 

O,Mg,Al,Si,Ca 

Ca,S,O,Mg,Al Dutina 

Dutina 
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Obr. 22 Vměstek č.6, 501/4 

 
 

vměstek č.6 - světlá část na obrázku č.22 

 

Molární poměr CaO : Al2O3 je: 

0,94mol CaO : 1mol Al2O3 → 48% mol CaO : 52% mol Al2O3 

 

vměstek č.6 - tmavá část na obrázku č.22 
 

Molární poměr MgO : Al2O3 je: 

1,04mol MgO : 1mol Al2O3 → 50,9% mol MgO : 49,1 % mol Al2O3 

 

Tmavá část vměstku je tvořena spinelem MgO.1Al2O3. Světlá část vměstku přibližuje 

svým složením sloučenině CaO.Al2O3, obsahující rozpuštěné MgO. 

O,Mg,Al,Ca 

O,Mg,Al 
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6.10.4 Tavba č. 22 392 - vzorek 504/4 

Vzhled globulárního vměstku je zobrazen na obr. 23. Za použití RTG mikroanalýzy 
bylo zjištěno, že globulární vměstek tvoří komplexní oxysulfidy Mg, Al, Ca a komplexní 
oxidy Mg, Al, Si, Ca. 

Představitel vměstku nepravidelného tvaru je uveden na obr. 24. RTG mikroanalýzou 
bylo prokázáno, že vměstek je tvořen komplexním oxysulfidem Ca, Mg, Al, Si a komplexním 
oxidem Mg, Al, Si, Ca. 

Tabulka 18 Výsledky bodové semikvantitaivní RTG analýzy, hm.% 
 

vzorek vměstek popis O Mg Al Si S Ca 
tmavá část 23,49 15,0 30,22 1,70 - 29,58 

7 
světlá část 24,09 3,56 27,87 - 4,69 25,96 
tmavá část 25,82 5,86 35,89 1,71 - 30,72 

504/4 
8 

světlá část 23,71 4,69 26,76 1,37 5,24 38,23 
 
Spektrální analýzy jsou uvedeny v příloze 1  (graf  12-16) 
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Obr. 23 Vměstek č.7, 504/4 

 
vměstek č.7 - světlá část na obrázku č.23 

 

Molární poměr CaO : Al2O3 je: 

1,26mol CaO : 1mol Al2O3 → 55,8% mol CaO : 44,2 % mol Al2O3 

 

vměstek č.7 - tmavá část na obrázku č.23 
 

Molární poměr CaO : Al2O3 je: 

1,3 mol CaO : 1mol Al2O3 → 56,9% mol CaO : 43,1 % mol Al2O3 

 

Vměstek je tvořen hlinitanem CaO.Al2O3, obsahujícím jednak spinel MgO.Al2O3 a 
jednak malý podíl CaS. Světlá část vměstku je tvořena CaO.Al2O3 obsahující rozpuštěné 
složky MgO a CaS . Tmavá část vměstku se přibližuje svým složením sloučenině CaO.Al2O3, 
obsahující rozpuštěné MgO. 

Ca,S,O,Mg,Al 

O,Mg,Al,Si,Ca 

Dutina 
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Obr. 24 Vměstek č.8, 504/4 
 

vměstek č.8 - světlá část na obrázku č.24 

 

Molární poměr CaO : Al2O3 je: 

1,44 mol CaO : 1 mol Al2O3 → 59% mol CaO : 41 % mol Al2O3 

 

vměstek č.8 - tmavá část na obrázku č.24 
 

Molární poměr CaO : Al2O3 je: 

1,15mol CaO : 1mol Al2O3 → 53,4% mol CaO : 46,6 % mol Al2O3 

 

Světlá část vměstku se svým složením blíží mayenitu 1,71CaO.Al2O3 obsahujícímu 
MgO, tmavá část pak hlinitanu CaO.Al2O3 s nízkým podílem síry (CaS). Vměstek zřejmě 
vznikl při tuhnutí oceli, v tekuté oceli by byl globulární. 

 

O,Mg,Al,Si,Ca 

Ca,S,O,Mg,Al,Si 
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6.10.5 Tavba č. 22 393 - vzorek 505/4 

Globulární vměstek je uveden na snímku v režimu odražených elektronů na obr. 25. 
RTG mikroanalýza prokázala, že vměstek je tvořen komplexním oxysulfidem Ca, Al a 
komplexním oxidem Al, Ca. 

Vměstek nepravidelného tvaru je uveden na snímku v režimu odražených elektronů na 
obr. 26. Za použití RTG mikroanalýzy bylo zjištěno, že vměstek je tvořen z velké části 
komplexním oxidem Mg, Al, Ca a komplexním oxysulfidem Ca, Mg s obsahem Ti(C,N), 
který tvoří nesouvislou obálku na povrchu vměstku. 

Tabulka 19 Výsledky bodové semikvantitaivní RTG analýzy, hm.% 

 
vzorek vměstek popis O Mg Al Ti S Ca 

tmavá část 20,63 - 24,53 - - 54,84 
9 

světlá část 8,65 - 4,33 - 33,1 54,0 
tmavá část 20,7 2,9 21,7 - - 49,9 

505/4 
10 

světlá část 9,5 16,7 - 68,0 1,8 4,0 
 
Spektrální analýzy jsou uvedeny v příloze 1 (graf 16-19) 
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Obr. 25 Vměstek č.9, 505/4 

 
vměstek č.9 - světlá část na obrázku č.25 

 
Molární poměr CaO : Al2O3 je: 

4mol CaO : 1mol Al2O3 → 80% mol CaO : 20 % mol Al2O3 

 
Za předpokladu, že síra je ve vměstku vázána na vápník je jeho převážná část ve formě 

CaS (1,03 mol CaS). Molární poměr mezi zbývajícím vápníkem vázaným na CaO a oxidem 
Al2O3 bude výchozí 4mol CaO : 1mol Al2O3.  

 
vměstek č.9 - tmavá část na obrázku č.25 
 

Molární poměr CaO : Al2O3 je: 

2,1mol CaO : 1mol Al2O3 → 67,7% mol CaO : 32,3 % mol Al2O3 

 
Světlá část vměstku je tvořena sulfidem CaS obsahujícím oxidy CaO a Al2O3 v 

poměru 4:1. Tmavá část tvoří hlinitan blížící se složení mayenitu 1,7CaO.1Al2O3. 

Ca,S,O,Al 

Ca,S,O,Al 

O,Al,Ca 
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Obr. 26 Vměstek č.10, 505/4 

 
vměstek č.10 - tmavá část na obrázku č.26 
 

Molární poměr CaO : Al2O3 je: 

3,09mol CaO : 1mol Al2O3 → 75,5% mol CaO : 24,5 % mol Al2O3 

 
vměstek č.10 - světlá část na obrázku č.26 

je zde vyloučen Ti a Mg, titan pravděpodobně jako Ti(C,N)  

 
Ve světlé části vměstku byl vyloučen titan, zřejmě ve formě Ti(C,N), uhlík a dusík 

však sonda nestanovuje. Tmavou část vměstku tvoří hlinitan 3,09CaO.1Al2O3 s relativně 
vysokou teplotou likvidu. Vznikl zřejmě až v tuhnoucí oceli a proto má i nepravidelný tvar. 

O,Mg,Al,Ca 

Ca,S,O,Mg,Ti(C,N) 
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6.10.6  Shrnutí výsledků chemického složení vměstků ve vývalcích 

Pro doplnění metalografického hodnocení mikročistoty byl proveden mikroanalytický 
rozbor nekovových částic u devíti vzorků odebraných z plechů (jakosti X65) po jejich 
válcování. Z výsledků RTG analýzy bylo zjištěno, že globulární vměstky tvoří komplexní 
hlinitany blížící se svým složením definovaným sloučeninám CaO.Al2O3 a 12CaO.7Al2O3 
obsahující spinelovou fázi MgO.Al2O3 resp. sulfid CaS. Mikroanalýza prokázala, že 
nepravidelné vměstky jsou rovněž tvořeny komplexními oxidy a oxysulfidy Mg, Al a Ca, 
avšak často s vysokým obsahem CaO, který zvyšuje jejich teplotu likvidu a tudíž nevznikají 
jako tekuté vměstky. Obsah křemíku tzn. SiO2 je ve všech identifikovaných vměstcích 
minimální. 

To zřejmě souvisí se skutečností, že hliník je sázen již při prvotní dezoxidaci za 
konvertorem a v následujících etapách rafinace je jeho obsah udržován na vysoké úrovni, 
z počátku 0,050 až 0,060 hm%, v závěru zpracování na úrovni 0,020 až 0,030 hm%. 
Limitovaný obsah síry v oceli pod 0,002 až 0,001 hm % je příčinou toho, že ve vměstcích 
nebyl nalezen jinak běžný sulfid MnS. Síra ve vměstcích je vázána vesměs na vápník, z toho 
lze soudit, že vměstky CaS vznikají již v tekuté oceli na dříve nukleovaných zárodcích 
hlinitanů vápenatých.  

Ojediněle byla detekována i přítomnost titanu pravděpodobně ve formě Ti(C, N), který 
tvořil nesouvislé obálky na povrchu vměstku, na který se vyloučil až při tuhnutí, nebo již v 
utuhlé oceli - precipitační vměstek. Komplexní oxysulfidy, popřípadě komplexní oxidy s 
největší pravděpodobností představují produkty ocelárenských procesů. Přítomnost hořčíku 
pravděpodobně souvisí jednak s obsahem hořčíku v dezoxidačním hliníku (cca 1% Mg) a 
jednak s erozí žáruvzdorných materiálů tvořících vyzdívky ocelárenských zařízení. 
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7 ZÁVĚR  

Cílem diplomové práce bylo posouzení metalografické čistoty vzorku plechů určené 
pro dálkové produktovody, při použití různých metod stanovení. 

Teoretická část diplomové práce je věnována způsobům dezoxidace, vměstkům v 
oceli, mikročistotě oceli a jejímu hodnocení. 

Experimentální část diplomové práce po popisu technologického zařízení ocelárny 
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s. se zaměřuje na technologii výroby oceli jakosti 
31971(X65). Hodnocení metalografické čistoty oceli je provedeno podle normy ASTM E45 
(metoda A), která je následně doplněna o mikroanalytický rozbor na energiově disperzním 
analyzátoru EDAX. 

Při hodnocení oceli normou ASTM E45 bylo prokázáno, že u dodaných vzorků nebyl 
stupeň maximálního znečištění výrazně rozdílný. Převážná část vměstků byla globulárního 
tvaru (typ D), v malém množství byly pozorovány i drobné řádkovité oxidy (typ B). U vzorků 
byly pozorovány i vměstky, které nebylo možno z důvodu komplikovaného tvaru a nadlimitní 
velikosti zařadit do příslušných etalonových řad.  

Výsledky RTG mikroanalýzy nasvědčují tomu, že ve všech hodnocených případech 
jsou nekovové částice tvořeny koplexními oxysulfidy, popřípadě komplexními oxidy. Nízký 
obsah síry, který je předepsán pro tuto jakost má za následek, že nevznikají v oceli jinak 
běžné vměstky MnS. Síra je ve vměstcích vázána převážně na vápník,  vměstky CaS vznikají 
již v tekuté oceli na zárodcích hlinitanů vápenatých. Tyto vměstky jsou s největší 
pravděpodobností produkty ocelářských procesů.  

Přítomnost hořčíku pravděpodobně souvisí s erozí žáruvzdorných materiálů 
z vyzdívky ocelářských zařízení, ale také se může malé množství Mg zanášet spolu s hliníkem 
použitým na dezoxidaci (cca 1% Mg). 

Z uvedených výsledků můžeme říci, že ocel se vyznačovala vysokou mikročistotou, 
která se předpokládá u oceli použité pro dálkové produktovody. 

Na druhé straně RTG mikroanalýza prokázala, že i v této čisté oceli se vyskytují 
globulární, hranaté i řádkovité vměstky, které mohou jakost hotového výrobku narušit. 
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